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O DIREITO AO ESQUECIMENTO NO DIREITO 
CIVIL – breves comentários.

Por Moacyr Montenegro Souto

Há muitas décadas, com alguma frequência, os sujeitos que militam no ambiente forense depa-
ram-se com o conflito aparente entre princípios constitucionais que amparam, de um lado, o direito à 
intimidade e à privacidade do cidadão e, na outra ponta, o direito à liberdade de expressão e de imprensa, 
havendo uma séria dificuldade em se estabelecer objetivamente a linha divisória entre estes dois interesses 
de igual relevância social e democrática. Afinal, até que ponto pode avançar o exercício destes direitos, em 
determinados casos, sem ferir aqueles outros acima citados?

Muitos são os exemplos em que a atuação jurisdicional é chamada a intervir, inclusive determi-
nando liminarmente o recolhimento de publicações não autorizadas, de fatos e imagens invasivas da 
vida alheia, dando azo à condenação por dano moral, casos estes que se multiplicaram com o advento 
da internet, cujas redes sociais são um terreno fértil para divulgação fácil, rápida e abrangente de fatos 
e imagens, muitas vezes falsas e levianas, as chamadas fake news, ofensivas à vida íntima e privada das 
pessoas.

Não se tem a menor dúvida de que o avanço da tecnologia da informática contribuiu positivamen-
te e de forma irreversível em todos os setores da vida no planeta, ao ponto de se tornar imprescindível. 
Todavia, como tudo na vida tem seu lado negativo, a internet tornou possível, também, dentre tantos 
outros efeitos maléficos, atingir facilmente a esfera moral e psíquica das pessoas, ao permitir que usuários 
inescrupulosos ponham em circulação imagens, vídeos e informações, com uma abrangência jamais vista 
e, o que é pior, sem controle quanto à duração e autoria destes conteúdos, em que pese a existência recente 
de legislação penal e civil, embora ainda embrionária e tímida.

Os navegantes da internet, empolgados com a facilidade, abrangência e o baixo custo da divulgação 
de vídeos e textos, passaram a alimentar o sistema com informações, muitas vezes duvidosas, imorais 
e difamantes, que se multiplicam rapidamente no meio social, de sorte que a proteção da privacidade 
tornou-se difícil ou impossível. No entanto, ainda que as ofensas ao direito à privacidade hodiernamente 
ocorram com mais frequência via rede mundial de computadores, é possível afirmar que o fenômeno é 
muito mais antigo, e por isso vale a pena abordar, an passant, a sua evolução ao redor do mundo.

Destaca-se, em 1931, o leading case julgado pela Corte de Apelação da Califórnia sobre a História 
de Melvin no filme The Red Kimono, que reproduziu a vida de Melvin, uma prostituta acusada de homi-
cídio e inocentada no julgamento, sem que ela soubesse e autorizasse a produção cinematográfica, que, 
inclusive, utilizou o seu próprio nome. Ocorreu que, anos depois, ela passou a ter uma vida regular na 
sociedade em que vivia, que desconhecia o seu passado, se casou e constituiu família. Melvin venceu a de-
manda e a Corte norte-americana determinou o impedimento da circulação do filme, reconhecendo-lhe 
o que hoje se denomina direito ao esquecimento, protegendo a sua privacidade e o direito de levar uma 
vida social e familiar sem os sofrimentos da lembrança do triste passado.

Em 1973, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, no julgamento do Caso Lebach I - 
Soldatenmord von Lebach, decidiu que a exibição de documentário sobre crime notório fere o direito da 
personalidade do condenado quando, além de não haver significativo e atual interesse público na infor-
mação, ante o transcurso de longo tempo desde os fatos, comprometer a ressocialização do indivíduo.

Na década de 90, a União Europeia, preocupada com a proteção de dados pessoais, envidou esfor-
ços no sentido de criar normas específicas nesse sentido - a Diretiva de Proteção de Dados nº 46/1995. 
Naquele mesmo ano de 1995, a Suprema Corte da Holanda consagrou, na Decisão nº 15.549, o en-
tendimento de que o direito de ser deixado em paz deve prevalecer sobre a liberdade de expressão e de 
imprensa, quando não subsistir interesse público na informação e quando for necessário para proteção da 
honra, reputação e demais direitos da pessoa ofendida, nos termos do artigo 10.2 da Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem.
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Movimento semelhante ocorreu nos Estados Unidos em 2007, preconizado por Viktor Mayer 
Schönberger com a denominação the right to be forgotten, surgindo a preocupação dos juristas em encon-
trar formas seguras de amparar o cidadão em não ser estigmatizado por fatos de sua vida passada, que 
pretende ver esquecidos de todos, para que possa ter uma vida social e familiar límpida.

Seguindo esse movimento, em 2012, o Conselho e o Parlamento europeus propuseram a codifica-
ção deste direito, nascendo o Regulamento da União Europeia, que contemplou, expressamente, em seu 
art. 17, o direito ao esquecimento, segundo o qual o titular dos dados de sua vida privada tem o direito 
de obter a exclusão e a proibição da utilização daquelas informações que lhe trazem constrangimento e 
vergonha, sobre as quais não tem interesse em ver divulgadas e usadas pelos internautas.

No Japão, em 2017, a Suprema Corte daquele país declarou que a remoção da informação nos sis-
temas de busca na internet apenas pode ser exigida quando a proteção da privacidade superar claramente 
o interesse público em sua divulgação (caso Japanese citizen v. Google Japan). De igual modo, na Turquia, 
a Corte Constitucional consolidou o entendimento de que o direito de ser esquecido torna-se motivo de 
proteção quando a dignidade e a reputação da pessoa são violadas por divulgações de fácil acesso, embora 
já não tenham interesse público ou atualidade, em razão do transcurso do tempo. (Decisão 2013/5653, 
julgado em 2016).

No Brasil, o direito ao esquecimento na esfera civil também tornou-se objeto de estudos, a exemplo 
do que leciona Nayara Pereira ao afirmar que o exercício deste direito visa impedir que “o sofrimento já 
vivido no passado seja constantemente lembrado”, viabilizando “a reconstrução da imagem dos sujeitos de acordo 
com a vontade deles e não com as fortes marcas estigmatizadas no passado” (PEREIRA, Nayara Toscano de 
Brito, Direito ao Esquecimento: O Direito de Repensar o Direito na Sociedade de Informação Contemporânea 
às Peculiaridades do Debate entre o Direito Civil e a Constituição, p. 71-101. Funjab, 2014).

Na verdade, não se pode falar em direito ao esquecimento sem considerar as suas raízes em princí-
pios constitucionais referentes à vida privada, a intimidade e a honra, garantias contempladas no art. 5º, 
X, da Constituição Federal, ao estabelecer os Princípios Fundamentais, consistentes na inviolabilidade da 
dignidade, do direito à vida, à igualdade, à integridade física, à integridade moral ou psíquica, à honra e 
à imagem, dentre outros.

No âmbito normativo infraconstitucional, vale citar a Lei nº 8.078/90, que criou o Código de 
Defesa do Consumidor e, em seu art.43 § 1º, determina o cancelamento do registro do nome do consu-
midor em cadastros de inadimplentes após o prazo de cinco anos, ainda que não paga a dívida, visando 
não penalizar o inadimplente ad eternum.

Mais recentemente, em 2013, a questão do direito ao esquecimento ganhou maior relevância e 
evidência durante a VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), 
resultando no Enunciado 531, ao estabelecer que “a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 
informação inclui o direito ao esquecimento”.

A seguir, vale citar o Marco Civil da internet, inaugurado com a Lei 12.965/2014, no qual o le-
gislador deu importante passo na proteção do direito à privacidade, dispondo em seu art.19 que se exige 
ordem judicial para que se tornem indisponíveis dados violadores de direito da intimidade, divulgados 
sem autorização do titular, para efeitos de responsabilidade civil.

Sem dúvidas que, diante das múltiplas ofensas ao direito ora comentado, provocadas com o adven-
to da era da informática, inúmeros casos foram levados a julgamento pelo Poder Judiciário, consolidando 
a tese de que o magistrado, ao enfrentar o aparente conflito entre o direito à liberdade de imprensa ou de 
expressão e o direito ao esquecimento, deve ponderar o interesse dos atores envolvidos em cada caso, a 
fim de identificar qual dos direitos deve prevalecer, na medida em que certos fatos pretéritos, ainda que 
desabonadores da vida privada dos envolvidos, tornaram-se do domínio público, a exemplo da vida de 
Lampião, “o Rei do Cangaço”, caso em que o interesse público e o direito à informação devem predomi-
nar, em detrimento do eventual direito de seus descendentes de verem esquecidos aqueles fatos.

Em outra vertente, cite-se como exemplo o caso em que o site de buscas Google disponibilizou 
dados referentes à apresentadora Xuxa, acessados a partir da expressão “xuxa pedófila”, que resultou em 
uma Ação Indenizatória com Obrigação de Fazer, em 2010, visando compelir o provedor a remover do 
site qualquer resultado ou menção que associasse o nome da apresentadora a qualquer prática criminosa, 
obtendo a antecipação de tutela neste sentido. Todavia, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento de 26 de junho de 2012, por unanimidade, decidiu que o Google era apenas um facilitador 
de acesso a informações e, por isso, não tinha legitimidade processual para responder pelas divulgações 

desabonadoras, e sim aqueles que veicularam os dados, com a ressalva de que não se pode reprimir o 
direito da coletividade à informação.

Por seu turno, em 2014, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema, afetando 
como Processo Paradigma o RE 1010606, ainda pendente de julgamento (Tema 786). No precedente em 
formação se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, caput, III e X, e 220, § 1º, da Constituição Federal, a pos-
sibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, 
considerando a necessidade de harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e 
do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da 
honra e da intimidade. Na ocasião, o tema trazido ao Poder Judiciário versava sobre a responsabilidade 
civil do programa de televisão “Linha Direta” por expor, tantos anos depois, os detalhes de um crime que 
havia ceifado brutalmente a vida de um reporter investigativo, face às reportagens que vinha desenvol-
vendo na comunidade. O Ministro Dias Toffoli, Relator do recurso, destacou a importância da discussão, 
salientando que o direito ao esquecimento possui regulamentação na esfera penal e é comumente invoca-
do em nome da ressocialização, no entanto, deve também ser discutido na esfera cível, sob a perspectiva 
da vítima. Disse o Ministro:

“(...) Entendo que as matérias abordadas no recurso extraordinário, além de apresentarem nítida densi-
dade constitucional, extrapolam os interesses subjetivos das partes, uma vez que abordam tema relativo 
à harmonização de importantes princípios dotados de status constitucional: de um lado, a liberdade de 
expressão e o direito à informação; de outro, a dignidade da pessoa humana e vários de seus corolários, 
como a inviolabilidade da imagem, da intimidade e da vida privada.”

Recentemente, a Terceira Câmara Cível da nossa Corte, em julgamento da relatoria do autor des-
tes comentários, enfrentou a questão do direito ao esquecimento através do Agravo de Instrumento n.º 
0022787-18.2017.8.05.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPRESSÃO DE LINKS REFERENTES A 
PROCESSO PENAL ARQUIVADO. RESULTADO DE PESQUISA DOS PROVEDORES DE 
BUSCA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REABILITAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, uma vez que a ne-
gativa de retirada do conteúdo informado na rede mundial de computadores dá ensejo à pretensão 
resistida, a justificar eventual intervenção judicial, a partir do exercício do direito de ação.
2. O pedido de supressão de links referentes a processo penal já arquivado encontra guarida tanto 
no direito ao esquecimento, como no instituto da reabilitação assegurado pela legislação penal, que 
prevê que não constarão dos antecedentes criminais qualquer notícia ou referência à condenação 
do indivíduo, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos 
expressos em lei.
Cumpre ao Google e ao Yahoo a remoção de links do resultado das pesquisas de busca referente 
a matéria em exame, o que não impedirá o acesso ao conteúdo por outros meios. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA – Agravo de Instrumento nº 0022787-18.2017.8.05.0000. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/03/2019.)

Neste caso, pretendeu o agravante a exclusão dos links disponibilizados pelo Google e o Yahoo, 
que remetem ao processo penal manejado contra o recorrente, e continuavam disponíveis mesmo após 
o efetivo cumprimento da pena, e consequente extinção da punibilidade, já tendo ocorrido a reabili-
tação. Insta salientar que todos os links informados diziam respeito às movimentações processuais, em 
nada afetando o direito constitucional de liberdade de informação e de expressão, de cunho jornalístico. 
Observou o Relator que a pretensão encontrava guarida tanto no novel instituto conhecido como “direito 
ao esquecimento”, que já foi declarado no Enunciado nº 531 da VI da Jornada de Direito Civil, como 
também em decorrência da reabilitação, assegurada pela legislação penal, e citou o pronunciamento do 
Superior Tribunal de Justiça, no voto do ministro Marco Aurélio Bellizze no REsp 1660168, julgado em 
05/06/2018 nos seguintes termos:
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“Assim, é imprescindível a atuação do Poder Judiciário, até para afastar a função de censor das ferra-
mentas de busca, em casos em que se sustente a necessidade de interferência pontual para assegurar à 
pessoa em causa a quebra dessa vinculação eternizada pelos sites de busca, a fim de desassociar os dados 
pessoais do resultado cuja relevância se encontra superada pelo decurso do tempo. Essa é a essência do 
direito ao esquecimento: não se trata de efetivamente apagar o passado, mas de permitir que a pessoa 
envolvida siga sua vida com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente reme-
morado e perenizado por sistemas automatizados de busca.
(...)
Esse entendimento reforça a compreensão de que o direito ao esquecimento tutela a pretensão de se re-
tornar ao estado de anonimato, do qual se foi retirado pela ocorrência ou notícia do fato desabonador, o 
que deve ser realizado, especialmente, quando não acarrete prejuízo à liberdade de expressão, à memória 
histórica e ao direito de informar” (BRANCO, Sérgio. Memória e esquecimento na internet. Porto 
Alegre: Arquipélago editorial, 2017, p. 151).

Merece, ainda, citação o julgamento do Recurso Especial nº1.660.168-RJ, pelo Superior Tribunal 
de Justiça, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 8 de maio de 2018, que enfrentou a questão do 
direito ao esquecimento reivindicado pela autora da ação, em que seu nome, ao ser lançado nos sites de 
busca na internet, apresentava resultados com ligação a fatos desabonadores não comprovados. No caso 
concreto, a parte obteve julgamento favorável no sentido de desvincular tais fatos do nome da ofendida, 
malgrado a Corte tenha reconhecido a impossibilidade de se vedar, por completo, o acesso à notícia. 
Eis a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMIS-
SÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA IN-
TERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES 
FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETI-
VO À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITAN-
TE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 
Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores 
de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo 
de busca, e a notícia apontada nos resultados. 2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões 
postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e 
coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo. 3. A jurisprudência 
desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de bus-
cadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe 
atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra 
os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. 
Precedentes. 4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção 
pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores 
de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse 
público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. 
Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos 
dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas 
com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e pereniza-
do por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da 
notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de 
acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem 
sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles 
que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, pas-
sado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o 
nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia 
de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de ou-
tras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. 8. O arbitramento 
de multa diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure manifesta desproporção, por 
ser irrisório ou excessivo, como é o caso dos autos. 9. Recursos especiais parcialmente providos.” 

(grifos nossos). (STJ - REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 
05/06/2018)

Na verdade, a divulgação de fatos ocorridos há muitos anos, relegados ao esquecimento pela 
sociedade, que geram sofrimento e vergonha à pessoa envolvida de alguma forma, porque fazem 
parte de sua vida privada ou de sua família, deve ser repelida, exceto se, em razão de circunstâncias 
relevantes e atuais, deva ser difundida publicamente. Cuida-se do patrimônio imaterial privado 
que não pode ser invadido, abrindo feridas já cicatrizadas e renovando um sentimento que se quer 
sepultar, para que a vida siga normalmente.

Recentemente, o Presidente da República Jair Bolsonaro, que esbanja declarações públicas 
veiculadas na mídia, falando o que lhe vem à cabeça, às vezes de forma irresponsável, a pretexto 
de comentar a respeito do atentado que sofreu durante sua campanha eleitoral à presidência da 
República, declarou que sabia como o pai do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil tinha 
morrido durante a ditadura militar, aos 26 anos de idade, quando atuava na chamada Ação Popular 
para derrubar o regime ditatorial. Não há dúvidas de que o assassinato impune de Fernando Santa 
Cruz, pai do Presidente da OAB, pelo regime militar, há mais de cinquenta anos, é um fato que 
causa profundo sofrimento aos familiares, sobre o qual é razoável que não queiram seja relembrado 
publicamente. Sem dúvida que a conduta temerária e fútil do Chefe da Nação feriu o direito ao 
esquecimento da família da vítima e, por isso, logo a seguir foi ajuizada uma ação perante o Supremo 
Tribunal Federal para que o mesmo preste explicações sobre suas declarações. Por certo, se o pre-
sidente Bolsonaro declarasse algum fato que fosse motivo de orgulho aos envolvidos, estes jamais 
bateriam às portas da justiça para coibir a divulgação.

O que se nota sobre o direito ao esquecimento é que, apesar de abarcar direitos personalíssi-
mos valiosos, reconhecidos desde os tempos remotos, como a honra, a dignidade e a privacidade, 
a proteção desses direitos em face dos direitos coletivos, como o direito à informação e à liberdade 
de expressão, é um fenômeno recente do ponto de vista legislativo, e complexo do ponto de vista 
judicial, considerando a variação casuística e a gama de interesses protegidos.

Não se pode olvidar que o direito ao esquecimento não é absoluto e exigirá do julgador uma 
cuidadosa avaliação caso a caso a fim de verificar o limite entre o exercício desse direito e o direito à 
informação e à liberdade de imprensa. Chega-se à conclusão de que os limites impostos por outros 
direitos, de igual modo, caros à sociedade, exigirá uma ponderação dos interesses em jogo, sem 
perder de vista que o respeito à privacidade do cidadão e a proteção dos seus dados pessoais devem 
ser encarados como fundamentais para o desenvolvimento e sustentabilidade da vida social demo-
crática, a fim de repelir os excessos por vezes cometidos nos meios de comunicação, em busca do 
sensacionalismo da notícia, a depender da pessoa do envolvido.
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DIZER NÃO AO MACHISMO: DEVER DE TODOS!

Por Nágila Maria Sales Brito1

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda 
por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se podem aprender a 

odiar, podem ser ensinadas a amar.”  
[Long Walk to Freedom (1995)]

- Nelson Mandela 

Introdução

Muito se tem falado sobre o machismo que mata, ante tantos assassinatos de mulheres por seus 
companheiros ou ex, geralmente “condenadas” pelo inconformismo do parceiro frente ao término da re-
lação amorosa, ou às vezes ainda numa convivência em que ela persiste na situação de risco, percebendo-a 
ou não, por força da dependência econômica e/ou emocional e prossegue sem buscar ajuda até ter ceifada 
a vida, passando a constar dos números estatísticos de feminicídios, que o Poder Judiciário e toda a Rede 
de Proteção tanto almeja ver em branco.

Fazer a mulher enxergar o momento em que deva sair da relação é tarefa difícil, mas isto se faz es-
sencial para não se estar a lamentar, quase diariamente, pela perda de mais uma, consoante noticiado nos 
jornais impressos, televisivos e redes sociais. Tal tarefa faz-se imprescindível de ser enfrentada, sendo este 
artigo apenas um alerta para o problema, sem qualquer pretensão de esgotar o tema.

Não há, porém, outra arma mais eficaz que a educação para combater este mal: o machismo. 
Almeja-se permitir que todas as pessoas, independentemente do seu gênero, sejam felizes. Afinal, não é 
uma opção do indivíduo identificar-se, ou não, com seu sexo biológico, podendo se enxergar como ho-
mem, mulher, intersexo ou qualquer outro dos inúmeros gêneros existentes na humanidade. Nesse estado 
da arte, todavia, a educação só não basta! Necessária, ainda, a repressão, a fim de desestimular a prática do 
machismo, no sentido de entender-se o sexo masculino como superior ao feminino. 

Há de encarar-se isto como verdadeira missão! Para os membros do Judiciário, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da OAB, dos governantes das três esferas: federal, estadual e municipal 
e da sociedade civil, um dependendo do outro numa simbiose singular. Vergonhoso manter-se o Brasil 
num afrontoso 5º lugar de aceitação da violência contra a mulher, conforme se verifica no Mapa da 
Violência2. Mais do que nunca é chegada a hora de modificar este retrato manchado do Brasil, com o 
sangue das suas mulheres, afinal dizer não a este tipo de violência é poder de todos e dever do Estado 
Brasileiro.

MACHISMO X FEMINISMO?

Importa consignar que o machismo não constitui um antônimo de feminismo. Este último ori-
ginou-se da necessidade de conter o primeiro, que colocava o indivíduo do sexo feminino como pessoa 
humana de segunda categoria, o que obrigou as mulheres, nos anos sessenta, a irem às ruas a fim de tornar 
visível o problema e fazer valer os seus direitos, no movimento que ficou conhecido como “bra-burning” 

1 Doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003). Mestre em Direito 
Econômico pela Universidade Federal da Bahia (1997). Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2010. 

2 Disponível em: <https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 07 ago 2018.
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(queima de sutiãs). Também não se confunde o feminismo com a teoria feminista que, por sua vez, mul-
tiplica-se em diversas correntes3.

Discorrendo sobre o feminismo jurídico, preleciona a professora Salete Maria da Silva4,

Conceitualmente, pode-se dizer que o feminismo jurídico corresponde a um conjunto de críticas, 
teorizações, proposições metodológicas e atividades práticas desenvolvidas por juristas feministas 
em face do fenômeno jurídico, dentro ou fora do sistema de justiça. A proposta central deste tipo 
de feminismo é desenvolver reflexões e sobretudo ações que promovam transformações radicais 
no âmbito das normas, discursos e práticas jurídicas, tendo como foco a obtenção da igualdade de 
gênero. O ponto de partida do feminismo jurídico é a percepção do caráter androcêntrico, porém 
cada vez mais ambíguo e enviesado, do direito, identificado como produto das sociedades patriar-
cais (SMART, 1994; FACIO, 1999; JARAMILLO, 2000).

A história do machismo remonta de longa data, mui provavelmente do início da humanidade, 
embora não haja dados científicos para fazer-se tal afirmação, mas a partir da protohistória tem-se notícia 
das referências de diferenciações entre os sexos, especialmente no que concerne ao exercício do poder, o 
que possibilita verificar-se como eram vistas as mulheres desde então.

Consoante já dito linhas acima, o machismo não se contrapõe à definição de feminismo, como tal-
vez faça crer o senso comum. É necessário fazer um questionamento e trazer alguns pensamentos à baila. 
Trabalhar o conceito de “feminismo” em um meio social ainda patriarcal significa, antes de tudo, um ato 
de coragem. Transpor o feminismo dos movimentos sociais, dos bancos da academia, para as polêmicas 
do cotidiano leva-nos, também, a enfrentá-lo como possibilidade transformadora. Falar de feminismo é, 
consequentemente, observar o machismo e seus reflexos.

Segundo o dicionário Michaellis5 machismo pode ser compreendido como “1. orgulho masculino 
em excesso; 2. comportamento ou modos de macho; 3. ideologia na supremacia do macho, que nega a 
igualdade de direitos para homens e mulheres”.

O intelectual Mário Sérgio Cortella, em entrevista à jornalista Mariana Godoy6, em seu programa 
de televisão exibido pela REDE TV, coloca o machismo como uma característica que pressupõe a superio-
ridade do homem em relação à mulher, enquanto que o feminismo preconiza a igualdade entre os sexos. 
De um viés positivo, arremata ele, de forma magistral, que o contrário de machismo não é feminismo e 
sim inteligência.

Por sua vez, ainda que não seja uma questão de contrapor conceitos, a filósofa Márcia 
Tiburi7 expõe o feminismo como:

“desejo por democracia radical voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças 
que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. Nesse processo de subjugação, incluímos 
todos os seres cujos corpos são medidos por seu valor de uso: corpos para o trabalho, a procriação, 
o cuidado e a manutenção da vida, para a produção do prazer alheio, que também compõe a ampla 
esfera do trabalho na qual está em jogo o que se faz para o outro por necessidade de sobrevivência.”

3 O feminismo é movimento plural, abarcando diversas vertentes, a exemplo do feminismo radical, liberal, interseccional, tais 
como negro, o socialista, o jurídico, entre outros.

4 SILVA, Salete Maria da. Feminismo Jurídico: uma introdução. Cadernos de gênero e diversidade, vol 04, nº 01 0 Jan – Mar, 
2018, p. 90. 

5 MICHAELIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/
portugues/index.php>. Acesso em: 10 jul. 2018.

6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-wGgWP4pyW4>. Acesso em: 10 jul. 2018.

7 TIBURI, Marcia. Feminismos em comum. Para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

O feminismo pode ser visto como um movimento ancestral e plural, que vem sendo construí-
do desde há muito ao longo da história. A chamada primeira onda do feminismo se revela através da 
luta das mulheres pelo direito de votar, iniciando-se, a princípio, na Inglaterra8, nas últimas décadas 
do século XIX, tendo lugar, também no Brasil, liderada pela bióloga Bertha Lutz, conquistando-se 
o direito ao sufrágio em 1932.

A segunda onda teve início nos anos 1970 e lutava pela valorização do trabalho feminino, pelo di-
reito ao prazer e contra a violência sexual, ao passo que a terceira onda, iniciada nos anos 1990, tem como 
expoente Judith Butler criticando o discurso universal como excludente, devendo ser feita a discussão de 
gênero com recortes de classe e raça9.

Em que pese a aludida conquista, este feminismo inicial perde força a partir da década de 1930, 
voltando a ganhar relevância novamente na década de 1960, surgindo como um movimento libertário 
que busca uma nova forma de convivência entre homens e mulheres, pretendendo liberdade e autonomia 
para o sexo feminino.

No Brasil, o feminismo abraçou o combate à violência contra a mulher, e, em razão da repercussão 
dos emblemáticos homicídios de mulheres nos meios de comunicação, surgiu o manifesto “Quem ama 
não mata” 10, que fez despertar o interesse da sociedade pelo tema, mas que, à época, ocasionou pouco 
avanço no campo jurídico.

A redemocratização dos anos 1980 dá início a uma fase extremamente profícua do feminismo 
brasileiro, havendo grandes avanços na luta pelos direitos das mulheres, com a criação do Conselho 
Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 1984, culminando com a promulgação da Constituição 
de 1988, que, de acordo com a socióloga Céli Regina Jardim Pires11, é uma das que mais assegura direi-
tos à mulher no mundo.

Ainda em marcha de avanço, nas décadas finais do século XX, vê-se um processo de estruturação 
do movimento feminista, por meio da criação de diversas Organizações Não-Governamentais (ONGs) 
direcionadas a inserir as mulheres nos espaços públicos de poder, mas também focadas na aprovação de 
medidas protetoras, principalmente para aquelas que são vítimas de violência.

Passa a ter maior destaque, então, o enfrentamento da violência vivenciada pelas mulheres, princi-
palmente no âmbito doméstico e familiar, avançando-se na luta com a implementação por todo o país das 
Delegacias especializadas de atendimento à mulher12. Em 2006, tem-se a edição da Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/2006), que criou mecanismos para reprimir a violência contra a mulher, sofrida no am-
biente doméstico e familiar. Com esta Lei adveio a previsão de serem criadas as Varas especializadas para 
julgamento da violência doméstica contra a mulher, que hoje somam no Brasil 131 Varas exclusivas, e na 
Bahia são 7 exclusivas, às vésperas da 8ª, sendo 3 na Capital e 4, no interior (Feira de Santana, Juazeiro, 
Vitória da Conquista e Camaçari).

Destaca-se, especialmente, a previsão de concessão de medidas protetivas de urgência, e a possibi-
lidade, já concretizada em alguns Estados, da sua fiscalização pela Polícia Militar, por meio das Rondas/
Patrulhas Maria da Penha, bem como o devido acompanhamento psicosocial das mulheres em situação 
de violência doméstica e seus filhos menores, o que tem se revelado de grande valia para evitar-se a rein-
cidência, bem como para prevenir a continuidade da violência já instalada.

O machismo resulta da cultura patriarcal, arraigada inclusive na legislação, mormente nos pri-
mórdios do descobrimento do Brasil, quando passou a viger as Ordenações Portuguesas, inicialmente 
as Manuelinas e, depois as Filipinas, sendo sucedidas pelo Código Civil de 1916, que continuava com 
a visão patriarcal de antanho, apenas vindo a modificar-se essa discriminação a partir da Constituição 
Federal de 1988 e posterior Código Civil de 2002, que a ela teve de subsumir-se.

8 Sobre o tema, há o interessante filme britânico “As sufragistas” (2015), dirigido por Sarah Gavron e com roteiro de Abi 
Morgan, retratando a luta das mulheres do Reino Unido do início do século XX pelo direito de votar.

9 RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do Feminismo Negro?, São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 45.

10 Manifesto “Quem Ama Não Mata”. Manifesto sobre a Violência contra a Mulher. Coletivo de Mulheres/RJ, Grupo Feminista 
do Rio, Sociedade Brasil Mulher/RJ, Centro da Mulher Brasileira/Niterói. 1980

11 PINTO, Céli Regina Jardim Pinto. Feminismo, História e Poder. Em: Revista de Sociologia e Política, v. 18, nº 36. Jun. 
2010, p. 15-23.

12 A primeira Delegacia de Atendimento à Mulher foi instalada em São Paulo, no ano de 1985.
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Muito necessário falar-se em cultura patriarcado, por ainda residir um certo desconhecimento 
acerca do seu significado e consequências quase sempre nefastas. O patriarcado tratado neste estudo 
refere-se a um sistema enraizado em nossa sociedade e nas nossas instituições. É contra esse sistema que 
o feminismo se contrapõe. O patriarcado estruturado em um entendimento de verdade absoluta, ligado 
à noção de uma identidade natural, de dois sexos tidos como normais, na superioridade do homem e na 
inferioridade das mulheres.

Antes de mais nada, é preciso compreender que as relações de gênero ainda são, em essência, rela-
ções de poder. Isso porque, enquanto pautadas na desigualdade entre os sexos, são relações assimétricas e 
que têm o condão de manter a mulher subjugada ao homem e ao domínio patriarcal.

Apesar de muita luta e enfrentamento, ainda hoje vivemos sob a égide do patriarcado, exteriorizado 
na estrutura de poder da nossa sociedade em que a mulher é colocada como o “outro”13 do homem, de-
sempenhando papel secundário, longe dos espaços de poder. No patriarcado, a mulher é vista como um 
ser impotente, sendo a violência um efeito desta impotência. O feminismo contemporâneo pode ser visto 
como a crítica e a tentativa de desconstrução do sistema da opressão e privilégios presentes no sistema 
patriarcal, contra os quais se luta, por serem a única possibilidade de reverter o quadro atual de violência 
contra a mulher, com repercussão financeira interna e externa, ante os inúmeros danos à saúde, à econo-
mia, à visibilidade negativa do Brasil como país que aceita essa violência, naturalizando-a.

O dia mais marcante nessa trajetória de lutas contra o machismo foi, sem dúvida, num evento com 
a Secretaria de Política para as mulheres, quando veio compor a mesa, ao lado desta articulista, uma linda 
jovem negra, que andava sem pés, porque o seu ex-companheiro havia-lhe cortado as pernas. A imagem 
que se tinha era a de um ser humano pela metade, andando sobre os joelhos ou o que restou deles! E isso, 
segundo ela, ocorrera no dia do seu aniversário, um “presente” para que ela aprendesse a voltar cedo para 
casa, justificando ela na sua narrativa, ter sido o “ciúme” o motivador de tamanha violência, porque ela 
jamais o traíra.

Não há que se falar de guerra entre os sexos, mas de um movimento plural em que se busca o res-
peito à diversidade e à singularidade entre as pessoas, priorizando a dignidade de cada indivíduo. Nesse 
contexto do patriarcado, a identidade é um parâmetro heteroconstruído14, enquanto que no feminismo, 
é um elemento de autoconstrução, baseado no reconhecimento de si mesmo. É um movimento que nos 
dá suporte para incrementar o modo que enxergamos o outro, consagrando “o direito de ser quem se quer 
ser” e o da liberdade de expressão, baseado na autocompreensão.

Sabadel15 reverbera que “o poder se exerce por meio de complexos mecanismos de controle social 
que oprimem e marginalizam as mulheres. A dominação do gênero feminino pelo masculino costuma 
ser marcada (e garantida) pela violência física e/ou psíquica”, concluindo, acertadamente, ser o estudo da 
cultura patriarcal muito importante para o Direito, por força da relação direta desta cultura com este tipo 
de violência que se enfrenta no cotidiano.

Preleciona a referida socióloga acerca da existência de um “Patriarcalismo jurídico” prognosticando 
o seguinte: “se o patriarcado moderno indica o predomínio de valores masculinos, fundamentados em 
relações de poder, o direito serve para garantir s submissão das mulheres, entendida em sentido amplo, 
independentemente da orientação sexual”.

O patriarcalismo jurídico aparece em todos os âmbitos: no Legislativo, na Doutrina e na 
Jurisprudência, quando se consagra aquilo que se aprendeu com os pais, mais especificamente, com as 
mães, repetidoras do discurso patriarcal na criação dos filhos, e vai se perpetuando no tempo e nos mais 
diversos espaços públicos e privados a violação aos direitos fundamentais das mulheres.

No final, vê-se que a morte do machismo não vai doer; ao contrário, acabará com muito sofrimen-
to, ninguém sentirá saudade, dado que o feminismo apenas busca a igualdade de oportunidades.

13 Cf. Simone de Beauvoir em sua obra “O Segundo Sexo”.

14 Cf. a Filósofa Márcia Tiburi, já aqui mencionada.

15 SABADELL, Ana Lucia. Manual de Sociologia Jurídica: introdução a uma leitura externa do Direito. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. 

A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA DIA

A violência, e em especial a violência contra a mulher, deve ser compreendida como um fe-
nômeno complexo e diversificado, a partir de fatores sociais, históricos, culturais e subjetivos sem, 
contudo, ser limitado a nenhum deles.

Isto pode ser explicitado com a “pesquisa jussociológica” levada a efeito na Vara de Violência 
doméstica de Recife, em 2014, quando se verificou que havia o predomínio de partes envolvidas nos 
conflitos da classe pobre, resultando no aumento do encarceramento dos agressores, mas que isso 
se dava contrariamente ao interesse das mulheres, o que nos obriga a reolhar a questão, sob outras 
óticas, além da do Direito Penal.

Consentânea com esta complexidade, a Lei Maria da Penha, em seu art. 7º, explicita a plura-
lidade do conceito de violência contra a mulher, não se resumindo esta à violência física, mas abar-
cando, também, as suas formas psicológicas, sexual, patrimonial e até mesmo a moral. Chama-se a 
atenção para esta multiplicidade de formas de exteriorização da violência, em razão da necessidade 
de esclarecer-se, a fim de que não se menospreze qualquer dos seus tipos, devendo, ao contrário, ser 
adotadas providências para salvaguardar a mulher de um mal maior. Apenas como exemplo, veja- 
se a ameaça, definida como crime no art. 147 do Código Penal, in verbis: “ameaçar alguém, por 
palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”, o 
delito mais comum nos nossos fóruns, mas que é visto, muitas vezes, pela própria família da mulher 
em situação de violência doméstica, pela autoridade policial e pela sociedade como “briga de casal”, 
equivocadamente aconselhando-se esta mulher a voltar para casa, e não raro restam inseridas algum 
tempo depois, nas denominadas cifras negras, ou de subnotificação, vítimas do silêncio intrafamiliar 
e da falta de capacitação daqueles em seu derredor para escutar essa mulher. 

Outras denominações já podem ser encontradas, a fim de tornar mais visíveis as suas ocor-
rências, tornando-se conhecidas em razão do trabalho das Academias, da Imprensa e do sistema de 
Justiça, tais como a violência institucional, que já começa a ser trazida a público e a violência virtual, 
também conhecida como pornô de vingança, a exemplo dos vazamentos de imagens íntimas pela 
internet, colocando as mulheres em situações tão vexatórias e sofridas, que as atingem até somati-
camente, provocando o estresse, a depressão e algumas vezes, o suicídio.

A violência contra a mulher, nas suas diversas espécies, já vem sendo estudado, merecendo 
vir ao conhecimento de todos, ainda que não pertencente às denominadas carreiras jurídicas, visto 
que o problema atinge a todos, direta ou indiretamente, em especial o fenômeno da vitimização e 
revitimização que se impõe à mulher.

Cuida-se aqui do que se coloca como primeiro, segundo e terceiro estágios da vitimização. A 
vitimização primária traduz-se nos efeitos da ocorrência delituosa, exteriorizados no sofrimento da 
vítima ante a prática ilícita; a secundária, além da dor inicial, ela terá aumentado o sofrimento pelas 
instâncias formais, quando o sistema de justiça, aí incluídos todos os atores, não só o Judiciário, as 
Polícias Militar e Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública, por seus membros e servidores, 
que, por vezes, não estando capacitados para acolher a vítima, provocam uma revitimização e a ter-
ciária, quando ela é revitimizada, mesmo após uma sentença condenatória do agressor, pela família, 
vizinhos, escola, igreja, dentre outros (ela poderia ter sido mais condescendente, pois homem é assim 
mesmo. São as falas familiares).

Nesse sentido, Vera Regina Pereira de Andrade16 afirma que

“a vítima que acessa o sistema requerendo o julgamento de uma conduta definida como crime – a 
ação, regra geral é de iniciativa privada – acaba por ver-se ela própria “julgada” (pela visão mascu-
lina da lei, da polícia e da Justiça), incumbindo-lhe provar que é uma vítima real e não simulada.
Tem sido reiteradamente posto em relevo a maneira como as demandas femininas são submetidas 
a uma intensa “hermenêutica da suspeita”, do constrangimento e da humilhação ao longo do in-
quérito policial e do processo penal que vasculha a moralidade da vítima (para ver se é ou não uma 

16 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da violência sexual 
contra a mulher. Revista Sequência. N. 50, p. 71-102, jul. 2005.
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vítima apropriada), sua resistência (para ver se é ou não uma vítima inocente), reticente a condenar 
somente pelo exclusivo testemunho da mulher (dúvidas acerca da sua credibilidade)”.

E observa-se que ainda há quem pergunte porque a mulher não denuncia ou porque ela desiste.
A desigualdade de gênero e a violência, especialmente a doméstica e familiar, são dados que 

estão interligados. Uma percepção sobressai: a casa não é o lugar seguro para a mulher brasileira (isto 
já foi reconhecido pela ONU17), já que grande parte das violências praticadas contra as pessoas do 
sexo feminino ocorre dentro da sua própria residência.

Não se pode negar a relevância da Lei Maria da Penha como marco na legislação brasileira no 
que diz respeito ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é preciso fazer 
mais! Punir o autor da agressão e dar a assistência multidisciplinar necessária à mulher em situação 
de violência para que não ocorra a revitimização, não são medidas suficientes para interromper o 
ciclo da violência vivido por tantas mulheres e famílias, havendo a necessidade de se criar políticas 
públicas a fim de prevenir novos delitos, voltadas principalmente à mudança da cultura que tanto 
faz sofrer as pessoas tão somente por terem nascido do sexo feminino.

Neste âmbito de enfrentamento, é imprescindível ter uma sociedade preparada para dar efe-
tividade à essência da lei. Apostando na educação, a Portaria nº 15/2017 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), ao instituir a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no 
Poder Judiciário, prevê projetos pedagógicos, no intuito de que sejam incorporados aos currículos 
escolares, em todos os níveis de ensino, conteúdos relativos à igualdade de gênero, e de combate à 
violência contra a mulher (art. 2º, inciso II).

Necessário, porém, ir além da criação de leis e da utilização das medidas protetivas e da pena 
de prisão, estando na educação, de homens e mulheres, crianças e adolescentes, a fórmula mais efe-
tiva para interromper, de uma vez por todas, o ciclo da violência, possibilitando à mulher vivenciar 
um papel efetivo nos espaços públicos de poder.

A luta contra a opressão feminina, além de não ser fácil, é de difícil solução, pois constante, 
contínua, transgeográfica, invade a porta de ricos e pobres, cultos ou não, e independe de religião; 
quando se pensa que se venceu uma batalha, surgem os retrocessos e a consciência de ter ocorrido, 
em certos casos, uma vitória de pirro, já que, na verdade está-se sobrecarregando as mulheres, com 
o aumento de horas e de turnos de trabalho, por não existir uma divisão equitativa do trabalho 
doméstico.

Que caminhos seguir, então? Decerto conscientizar a população da necessidade da implan-
tação da cultura da não-violência, da valorização da vida e do respeito às peculiaridades de cada 
indivíduo, além de implementar mecanismos para aumentar a autoestima feminina, indubitavel-
mente, são vias importantes para que ela não entre, ou para que consiga sair do ciclo da violência, 
conduzindo-a ao crescimento pessoal, por meio da educação.

Não se pode olvidar que falar de feminino é dizer, também, de geração de vida. Recentemente, 
em discurso magnífico, a nigeriana Chimamanda Adichie18, afirma de forma veemente que

“homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quantidade diferentes, órgãos sexuais 
diferentes e atributos biológicos diferentes – as mulheres podem ter filhos, os homens não. (…)

A busca de apoio externo representa um desafio para muitas mulheres, seja pela vergonha de 
falar a respeito de sua situação, seja pelas dificuldades na busca de resoluções das situações de violên-
cia, que nem sempre atendem suas expectativas. Montserrat Sagot pontua que19

17 Relatório sobre violência de gênero. Disponível em: <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/
GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf>

18 Adichie, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

19 SAGOT, Montserrat. A rota crítica da violência intrafamiliar em países latino-americanos. In: MENEGHEL Stela N. (Org.). 
Rotas críticas: mulheres enfrentando a violência. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2007

“o rompimento das situações de violência depende muito dos fatores de resposta que as mulheres 
encontram no decorrer da rota, como a disponibilidade e a qualidade dos serviços, as representa-
ções sociais de servidores de serviços e comunidade e os resultados obtidos”.

(…) de uma forma literal, os homens governam o mundo. Isso fazia sentido há mil anos. Os seres 
humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais importante para a sobrevi-
vência (…). Hoje, vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para 
liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais criativa, a 
mais inovadora”

Na obra “Feminismo em comum – para todas, todes e todos” 20, Márcia Tiburi também traz re-
latos, revelando algumas experiências íntimas vivenciadas por ela, pela sua mãe e por algumas mulheres da 
sua família e que a impulsionaram para refletir o tema e a sua aplicabilidade nos dias atuais. Segundo ela,

“minha mãe não era espancada, o que digo com certo alívio, pensando nas mulheres que sofrem 
com esse tipo específico de violência física pelo mundo afora. No entanto, uma violência mais bá-
sica, aquela que se sedimenta e impede transformações e a mais ínfima emancipação, estava lá. Por 
isso, nossa mãe nos mandava à escola. Mesmo sem dizer-se feminista, ela sabia – do mesmo modo 
que as feministas de todos os tempos sabem – que as mulheres precisa estudar. Que o direito ao 
estudo é fundamental para qualquer pessoa e também para as mulheres. E que só esse direito pode 
nos livrar do sistema de violência física e simbólica que pesa sobre quem é marcado como mulher”.

Foi por meio desse impulso nato, e com o apoio de seu pai, que a jovem paquistanesa Malala 
Yousafzai passou a lutar, desde cedo, ainda quando tinha apenas 15 (quinze) anos de idade, contra a 
proibição da educação de mulheres em seu país.

A voz de Malala provocou a ira dos talibãs – integrantes de um movimento fundamentalista is-
lâmico – sendo ela atingida por um tiro quando voltava da escola. A supremacia do masculino tirano 
tentou calar a voz de mais uma mulher, uma adolescente, mas, paradoxalmente não conseguiu seu mister, 
ao contrário, amplificou seu grito e a tornou, além de sobrevivente, a mulher mais jovem a receber um 
Prêmio Nobel da Paz.

Com propriedade, a paquistanesa expõe as dificuldades de ser mulher em uma sociedade patriarca-
lista extremada, ao afirmar que:

“Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo em que 
as filhas são escondidas atrás das cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar… 
Para a maioria dos patchund21, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio”.

Curial (re)conhecer essa realidade para saber que ela não é exclusividade de países islâmicos. A falta 
de acesso à educação é um dos elementos que colaboram para a manutenção de mulheres em condições 
de submissão, dependentes, alimentando, assim, o denominado pela doutrina e operadores do Direito, 
de ciclo da violência, que permite sejam violentadas milhares de mulheres por seus companheiros, e assim 
permaneçam, por falta de oportunidades.

Sobre isso, Malala22 refletiu em seu livro, escrito com a colaboração da jornalista Christina Lamb:

“Hoje todos sabemos que a educação é nosso direito básico. No Corão está escrito que Deus quer 
que tenhamos conhecimento. Ele quer que saibamos por que o céu é azul, sobre os oceanos e as es-
trelas. A luta é grande. No mundo existem 57 milhões de crianças fora da escola primária. Delas, 32 
milhões são meninas. É triste, mas meu país, o Paquistão, ocupa um dos piores lugares: 5,1 milhões 
de crianças não vão sequer à escola primária, mesmo que na nossa Constituição esteja escrito que 

20 TIBURI, Marcia. Feminismos em comum. Para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

21 Povo antigo, composto de muitas tribos, dividido entre o Paquistão e o Afeganistão.

22 LAMB, Christina e YOUSAFZAI, Malala. Eu Sou Malala. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
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toda criança tem direito. Há quase 50 milhões de adultos analfabetos, dois terços mulheres – como 
minha própria mãe.”

A consciência da necessidade da educação contínua é um dos fatores que favorece a interrup-
ção desses ciclos de violência. Malala fez do direito à educação a sua bandeira, a sua advocacia. 
O empoderamento feminino está intrinsecamente ligado à educação e tem a ver com emancipação.

Pedagógico transcrever-se aqui o crescendo de condutas demonstrado no Violentômetro, ma-
terial traduzido e adaptado do espanhol para o português oriundo do Programa Institucional de 
Gestión com Perspectiva de Género del IPN/México, reproduzido pela Coordenadoria da Mulher 
do Estado da Paraíba.

Mister se faz chamar a atenção, ainda, para o fato de que o machismo não é apenas aque-
le que mata e agride mulheres fisicamente, residindo, também, nos detalhes do cotidiano, que 
vai numa linha ascendente que começa com uma piada ofensiva até chegar ao feminicídio. 
São também formas de violência aquelas implementadas pelo “machismo invisível”, que passa desperce-
bido por muitas vezes. Com a promoção da emancipação feminina, vêm sendo desveladas práticas ma-
chistas que afetam as mulheres, de muitas formas, limitando as suas possibilidades e minando suas forças, 
a exemplo do manterrupting23, bropriating24, mansplaining25 e gaslighting.

Sem dúvida, da maior relevância conhecer-se (o que não se conhece não é identificável e, via de 
consequência não é denunciado) o chamado gaslighting, que pode ser compreendido como espécie de 
violência emocional que se faz mediante a manipulação psicológica da mulher, levando-a a duvidar da sua 
percepção da realidade, e até mesmo da sua sanidade. São comportamentos que desencadeiam um total 
esvaziamento da autonomia desta, impedindo-a de cuidar da sua própria vida. É uma forma de opressão 
e controle, não podendo ser admitido em qualquer situação.

O Judiciário e a Rede de Proteção

Imprescindível ter em mente a relevância da participação de todas as esferas de poder no enfrenta-
mento das questões de violência de gênero. A abordagem do fenômeno da violência intrafamiliar contra 
a mulher, por parte do Poder Judiciário, revela-se fundamental, mas, não raro, mostra-se ineficaz, diante 
das peculiaridades vivenciadas, sendo necessário que se fortaleça, verdadeiramente, a rede de proteção 
para a sua efetividade no enfrentamento da questão. Essa Rede de Proteção, prevista no art. 9º da Lei 
Maria da Penha, vem ao encontro daquela conclusão/caminho a que se chega facilmente ao defrontar-se 
com as estatísticas, que demonstram a violência doméstica contra a mulher como um fenômeno comple-
xo, de muitas facetas, cujo enfrentamento tem-se de fazer com um verdadeiro exército de pessoas engaja-
das, muitas voluntariamente, em prol da prevenção da violência e proteção da mulher.

Não se poderia deixar de mencionar, neste contexto, o trabalho que vêm fazendo as Coordenadorias 
da Mulher, no âmbito dos seus Tribunais. Instituídas pelo CNJ, por meio da Resolução nº 128/2011 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ; e na Bahia, pelo Decreto Judiciário nº 547/2011 Tribunal de Justiça 
da Bahia. São seus marcos legais Constituição Federal de 1988; Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha 
e Convenções Internacionais. Tornadas órgãos permanentes do Poder Judiciário (art. 3º da Portaria n 
15/2017 do CNJ).

Com o olhar direto e cuidadoso da Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, foram propiciados encontros com os diversos combatentes desta causa, aí incluídos os da área 
do Direito e profissionais das diversas áreas psicosociais e médicas, nas denominadas “Jornadas da Lei 
Maria da Penha”, além dos FONAVIDs (Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica) anuais, mo-
mentos em que há uma troca de experiências e demonstração de boas práticas, o que nos fazem, Juízes, 
Desembargadores e equipes multidisciplinares, mais fortes, ante tanto trabalho que parece às vezes não 
estar dando resultado, conforme as inúmeras perguntas da imprensa sobre o aumento dos números da 
violência contra a mulher, ou o que é pior, quando perdemos mais uma.

O conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres diz respeito à atuação arti-
culada entre as instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando ao 
desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e 
construção da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos autores de 
agressores, além da assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

23 A palavra retrata uma conjunção das palavras da língua inglesa man (homem) e interrupting (interrupção), que em tradução 
livre, significa “homens que interrompem”.

24 Representa uma conjunção de bro (forma abreviada para brother, irmão, mano) e appropriating (apropriação) e se refere a 
quando um homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela.

25 É a junção de man (homem) e explaining (explicar), e representa o ato de o homem explicar à mulher sobre o mundo, como 
se ela não fosse capaz de compreender por si só.
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Nos dizeres de Camargo e Aquino26,

“a adoção de ações em diferentes áreas, de forma sistemática e continuada, garantindo acesso e qua-
lificando a intervenção em cada área é o que deve caracterizar a promoção pelo Estado de políticas 
públicas, constituindo uma rede de ações e serviços. Este processo é ainda incipiente e insuficiente”.

A rede é marcada, portanto, pela multiplicidade de serviços e de instituições. Esta diversidade deve 
ser compreendida como parte de um processo de construção que visa abarcar a multidimensionalidade e a 
complexidade da violência contra as mulheres. Todavia, para que o enfrentamento da violência se efetive, 
indispensável que serviços e instituições atuem de forma articulada e integrada.

Constata-se ser fundamental que os serviços trabalhem a partir de uma perspectiva intersetorial e 
que definam fluxos de atendimento compatíveis com as realidades locais os quais devem contemplar as 
demandas das mulheres em suas diversidades.

Em que pesem os avanços conquistados, ainda são poucos os serviços disponíveis, especialmente 
levando em conta a magnitude do problema em comento. No entanto, importa considerar que a rede 
de atendimento à mulher em situação de violência foi implementada recentemente, respondendo a uma 
política instalada há pouco, estando, ainda, em fase de expansão e consolidação, devendo os municípios 
ter centros de referência como o Cras e Creas.

De fato, sabemos que até 2003 as Casas-Abrigo e as Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher representavam as principais respostas do Poder Público à questão da violência contra as mulheres. 
A partir de então, as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres foram ampliadas e passa-
ram a incluir ações de prevenção, de garantia de direitos e de responsabilização dos agressores.

Como já referido, enfrentar a violência contra a mulher não é tarefa fácil, tampouco é fácil transpor 
a barreira do preconceito velado inerente a tais casos, que ocorrem, na maioria das vezes, na intimidade e 
invisibilidade cotidiana do lar de muitas baianas e brasileiras. 

A busca de apoio externo é um desafio para muitas mulheres, seja pela vergonha de falar a respeito 
de sua situação, seja pelas dificuldades na busca de resoluções das situações de violência, que nem sempre 
atendem suas expectativas, seja pelo medo do agressor vir a atingi-la e/ou a sua família. Sobre essa situa-
ção, Montserrat Sagot pontua que27

“o rompimento das situações de violência depende muito dos fatores de resposta que as mulheres 
encontram no decorrer da rota, como a disponibilidade e a qualidade dos serviços, as representa-
ções sociais de servidores de serviços e comunidade e os resultados obtidos”.

Apesar dos avanços implementados com a Lei Maria da Penha, estamos distantes da almejada 
igualdade entre os gêneros. Ainda é crescente o número de casos de violência doméstica, que enfrenta um 
grande obstáculo difícil de ser superado: o silêncio intrafamiliar.

Por tudo que vivemos e convivemos, não restam dúvidas de ser preciso persistir no fortalecimento 
de políticas públicas de combate, com a ampliação e a criação de novos postos de acolhimento e estrutu-
ração da rede de proteção, na busca de uma Justiça mais célere e efetiva.

Pensando nesse viés, o Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da sua Coordenadoria da Mulher, ten-
ta avançar nessa luta, travando novas batalhas para melhorar os serviços e ampliar a Rede de Atendimento 
às Mulheres em Situação de Violência no Estado. Em Salvador, por exemplo, as três Varas de Justiça pela 
Paz em Casa, já somam mais de 11 mil processos, considerando que a 3ª Vara foi instalada há menos 
de um ano e que a 2ª tem apenas três anos de funcionamento, bem demonstra a demanda crescente, já 
apontando para a necessidade efetiva de ampliação do número de Varas da Justiça pela Paz em Casa, ten-
do a Comissão de Reforma acatado a possibilidade de criação de duas novas varas na capital, sendo que 

26 CAMARGO, M; AQUINO, S. de. Redes de cidadania e parcerias- Enfrentando a rota crítica. In:Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres. Programa de prevenção, assistência e combate à violência contra a mulher – plano nacional. 
Brasília Secretaria, 2003, p. 19.

27 SAGOT, Montserrat. A rota crítica da violência intrafamiliar em países latino-americanos. In: MENEGHEL 
Stela N. (Org.). Rotas críticas: mulheres enfrentando a violência. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2007

uma delas deveria ser voltada às medidas protetivas e à realização de audiência de custódia, em casos com 
incidência da Lei Maria da Penha.

O Poder Judiciário, em parceria com as Organizações Não Governamentais e outras entidades 
assistenciais, reforçam o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ao investir no 
atendimento multidisciplinar às vítimas e na celeridade do trâmite dos processos, nas Varas de Violência 
Doméstica e nas Varas do Júri, onde são julgados os crimes contra a vida, a fim de dar conta das repercus-
sões do fenômeno social da violência contra a mulher na esfera judicial.

Assim, a atuação do Judiciário ao cuidar dessa violência específica trabalhará conjuntamente com 
as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), do Ministério Público, Defensoria 
Pública, OAB (Comissão da Mulher), dos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), 
CRANS, casas abrigo, casas de permanência temporária e o serviço de atendimento à saúde familiar, 
todos devem ser fortalecidos, a fim de que a luta pela proteção das mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar seja de toda a sociedade.

Considerações finais

1- Observa-se no dia a dia a ocorrência de uma percepção equivocada da definição do machismo e 
feminismo, muitas vezes entendidos como antônimos dado que, na verdade, dita compreensão não con-
diz com a realidade, correspondendo o feminismo mais hodierno à busca da igualdade de oportunidades 
para ambos os sexos.

2- Constata-se certas modificações do movimento feminista ao longo da história, caracterizado 
por sua natureza plural, abarcando lutas diversas, dentre as quais o combate à violência contra a mulher. 
Curial afirmar-se ser o tratamento desigual uma violação aos direitos humanos das mulheres, configura-
dor de violência.

3- Identifica-se, ainda, nesta senda, a importância da Lei Maria da Penha na compreensão da vio-
lência contra a mulher como fenômeno complexo, com manifestações diversas, podendo abarcar não só 
a violência física, como a psicológica, sexual, moral e patrimonial, sendo primordial a adoção de medidas 
para evitar a (re)vitimização da mulher, seja pelos agentes do Estado, como até pela própria família.

4- Ao analisar a realidade dos inúmeros casos de violência doméstica observa-se que a punição do 
autor de agressão, em que pese de suma importância, não é suficiente para romper o ciclo da violência, 
fazendo-se necessário o fortalecimento e a ampliação da chamada rede de proteção multidisciplinar no 
atendimento às mulheres em situação de violência, contando-se com a ativa participação também dos 
outros Poderes do Estado e da sociedade civil.

5- Por se tratar de crimes, inaceitável a todos os títulos tais práticas, merecedoras de uma prestação 
jurisdicional célere, como demonstrativo da insuportabilidade de tais condutas pelo Judiciário.

6- A cultura patriarcal e seus consectários, sendo o machismo, tanto masculino como feminino, 
o produto mais nocivo, deve ser combatido, com as armas da educação para a prática da igualdade, da 
prevenção e da punição da violência com a mulher, com o fito de, ainda no século XXI, poder-se viver 
numa sociedade mais justa.

7- O rompimento dessa escalada de violência, bem demonstrada no violentômetro publicado em 
diversas páginas das redes sociais, importante para que seja explicado didaticamente os diversos tipos de 
violência, algumas sequer entendidas como tais pela ofendida, merece a atenção e o combate pelo Poder 
Público e pela sociedade civil, a fim de que um dia possam todos os gêneros viver em paz, e afinal, dizer: 
não precisamos mais da Lei Maria da Penha!
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O DOGMA DA “PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA” – A morte de uma velha construção jurídica

Por Eduardo Sodré1

1. Considerações introdutórias: o neoprocessualismo e a “proibição da supressão de 
instância”. 2. Da inexistência de garantia ao duplo grau de jurisdição. 3. Da incom-
patibilidade entre o dogma da “proibição da supressão de instância” e os princípios da 
eficiência e da duração razoável do processo. 4. Conclusão. 5. Bibliografia citada.

1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: O NEOPROCESSUALISMO E A “PROIBIÇÃO 
DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”

Como tudo na vida, a Ciência Jurídica evolui. Ainda que de forma lenta, com certa dificuldade de 
desapegar-se de velhos conceitos, de libertar-se de antigas e aparentemente sólidas construções jurídicas, 
o direito gradualmente modifica-se. E não é diferente em relação ao direito processual civil; superado, nas 
últimas décadas, o instrumentalismo processual puro, hoje, pode-se afirmar, vive-se o neoprocessualismo.

O neoprocessualismo, ou formalismo valorativo, destaca-se pela “importância que se deve dar aos 
valores constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamentais na construção e aplicação do direito 
processual” 2. Nessa senda, o Código de Processo Civil de 2015, logo em seu primeiro dispositivo (art. 
1°), destaca a preponderância e a influência que as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da 
República devem ter na interpretação e na aplicação das regras processuais3.

A hermenêutica e a aplicação dos dispositivos legais, no contexto neoprocessualista, deve ser feita 
tendo-se sempre em mira os valores e as garantias fundamentais. Nesse diapasão, como consequência, 
emerge um processo marcado, dentre outros, pelos princípios do autoregramento da vontade, da coope-
ração, do contraditório e da ampla defesa, da eficiência ou economia processual e da duração razoável. 
Em tal contexto, diante de alterações havidas, ou não, no direito positivado, antigos conceitos devem 
ser revistos e a higidez de velhas construções jurídicas deve ser questionada. Uma delas, sem sombra de 
dúvidas, é o dogma da “proibição da supressão de instância”.

Construído em época na qual o formalismo processual tinha mais força e o jurista era menos com-
promisso com os anseios sociais, o dogma da “proibição da supressão de instância” cresceu e solidificou-se. 
Erigido sobre a ideia de que o devido processo legal assegurava as partes, sempre e invariavelmente, o 
acesso a um duplo grau de jurisdição, a regra da “proibição da supressão de instância” difundiu-se em nossos 
pretórios. Segundo tal postulado, se determinada questão não havia sido decidida ou se certo argumento 
não havia sido enfrentado na instância inferior, se alguma postulação não havia sido examinada no juízo 
primevo, acerca de tal questão, argumento ou postulação, a instância superior não poderia se manifestar, 
cabendo-lhe, diante da sacrossanta “proibição da supressão de instância”, tão somente determinar o retorno 
dos autos à origem, para que se posicionasse e decidisse o julgador de instância inferior.

1 Professor de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal 
da Bahia. Titular da Cadeira n° 38 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Advogado.

2 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil., 21ª edição. Salvador: Ed Jus Podivm, 2019, p. 53

3 Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos 
na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.
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Essa prática, que se tornou consagrada em nossas cortes de justiça, já não mais pode ser aceita, 
pois é contrária a caros princípios constitucionais, com destaque para os postulados da eficiência ou 
economia processual (art. 37, caput, da CF/1988) e da duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, 
da CF/1988).

2. DA INEXISTÊNCIA DE GARANTIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

Como antecipado, o dogma da “proibição da supressão de instância” surgiu e floresceu à sombra da 
ideia de que o devido processo legal asseguraria a todos, sempre e invariavelmente, o acesso a um duplo 
grau de jurisdição. Trata-se, contudo, de raciocínio equivocado.

Com efeito, em nossa Constituição Federal, a garantia ao devido processo legal encontra-se positi-
vada, nos seguintes termos, no inciso LV do art. 5°: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
Note-se que o texto constitucional é claro ao estabelecer que “são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”. Assegura-se, sem qualquer ressalva, a garantia ao contraditório, mas 
se esclarece que há limites, embora amplos, para o exercício do direito de defesa, quais sejam: “os meios e 
recursos a ela inerentes”.

Não se assegura constitucionalmente, portanto, direito irrestrito à utilização de recursos em qual-
quer situação, mas sim, no exercício do direito de defesa, garante-se ao jurisdicionado o uso dos instru-
mentos recursais quando e se tenham sido eles abstratamente previstos em lei. Não há, então, direito a 
sempre recorrer para uma instância superior; muito ao contrário, pode a legislação processual simples-
mente não permitir a utilização de recursos, como é o caso, por exemplo, das hipóteses em que a própria 
Constituição Federal, em seu art. 102, inciso I, prevê competência originária do Supremo Tribunal 
Federal, última e mais elevada instância do nosso Poder Judiciário.

Acerca da evolução histórica e amplitude do duplo grau de jurisdição no direito brasileiro, oportu-
na revela-se a transcrição do magistério de Nelson Nery Júnior:

“O art. 158, da Constituição do Império de 1824, dispunha expressamente sobre a garantia ab-
soluta do duplo grau de jurisdição, permitindo que a causa fosse apreciada, sempre que a parte o 
quisesse, pelo então Tribunal da Relação (depois de Apelação e hoje de Justiça). Ali estava inscrita 
a regra da garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição.
As constituições que se lhe seguiram limitaram-se a apenas mencionar a existência de tribunais, 
conferindo-lhes competência recursal. Implicitamente, portanto, havia previsão para a existência 
de recurso. Mas, frise-se, não garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição.
A diferença é sutil, reconheçamos, mas de grande importância prática. Com isto queremos dizer 
que, não havendo garantia constitucional do duplo grau, mas mera previsão, o legislador infra-
constitucional pode limitar o direito de recurso, dizendo, por exemplo, não caber apelação nas 
execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 OTNs (art. 34, da Lei n. 6.830/80) e nas causas, de 
qualquer natureza mas mesmas condições, que forem julgadas pela Justiça Federal (art. 4º, da lei n. 
6.825/80), ou, ainda, não caber recurso dos despachos (art. 504, CPC).
Estes artigos não são inconstitucionais justamente em face da ausência de “garantia” do duplo grau 
de jurisdição.”4

4 Nery Junior, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 5 ed. rev., ampl. e atual. com a Lei das interceptações 
telefônicas 9.296/96, Lei da arbitragem 9.307/96 e a Lei dos recursos nos Tribunais Superiores 9.756/98. – São Paulo: Editora 
Revistas dos Tribunais, 1998. – (Coleção estudos de direito de processo Enrico Tulio Liebman, v. 21), p. 167/168.

A vista do exposto, não há que se falar, muito menos em termos absolutos, em garantia ao duplo 
grau de jurisdição5, razão pela qual se percebe ser insubsistente o pilar sobre o qual se construiu o dogma 
da “proibição da supressão de instância”.

3. DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOGMA DA “PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA” E OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL 
DO PROCESSO

É inegável que qualquer regra jurídica deve ser analisada e a sua validade deve ser sempre aferida 
à luz da existência de compatibilidade com os postulados constitucionais fundamentais. E, obviamente, 
não poderia ser diferente em relação ao dogma da “proibição da supressão de instância”, mera regra geral 
que, como visto, se difundiu entre nós sem qualquer amparo constitucional.

Nessa linha de intelecção, então, incumbe verificar se, à vista dos postulados fundamentais da efi-
ciência ou economia processual e da duração razoável do processo, o dogma da “proibição da supressão de 
instância” ainda pode ser invocado em nossa ordem jurídica.

O princípio da eficiência ou da economia processual tem base positivada no caput do art. 37 da 
Constituição Federal. Deve ser ele entendido “como aquele segundo o qual a atividade jurisdicional dever ser 
prestada sempre com vistas a produzir o máximo de resultados com o mínimo de esforços” 6.

Por outro lado, o princípio da duração razoável do processo tem positivação no inciso LXVIII do 
art. 5° da Constituição da República. Como bem pontua Arakem de Assis, “Os fins do processo somente 
se realizam, na sua natural plenitude, alcançando a realidade social o mais rápido possível. De modo curial, 
mas exato, proclama-se que justiça tardia constitui maneira insidiosa da denegação da própria justiça. Assim, 
a concepção contemporânea do excesso de lentidão do processo radica no reconhecimento que, nesse caso, o me-
canismo não se torna efetivo” 7.

Como se percebe, eficiência ou economia processual e duração razoável do processo encontram-se 
intimamente relacionados e imbricados, sendo o primeiro destes postulados (eficiência ou economia 
processual) verdadeiro meio para que se alcance, como fim, o segundo deles: a concretização da duração 
razoável do processo. Para esta realidade, aliás, muito bem atentou Cássio Scarpinella Bueno:

“O que o princípio previsto expressamente no inciso LXVIII do art. 5º quer, destarte, é que a ati-
vidade jurisdicional e os métodos empregados por ela sejam racionalizados, otimizados, tornados 
mais eficientes (o que, aliás vai ao encontro da organização de toda atividade estatal, consoante se 
vê do art. 37, caput, da Constituição Federal e do “princípio da eficiência” lá previsto expressamen-
te), sem prejuízos, evidentemente, do atingimento de seus objetivos mais amplos. Por isto mesmo, 
não há por que recusar referir-se a esta faceta do dispositivo constitucional em exame como “prin-
cípio da eficiência da atividade jurisdicional”.8

Enfim, conclui-se que o Poder Judiciário atua com eficiência quando, praticando somente os atos 
processuais estritamente necessários, possibilita a entrega da prestação jurisdicional em menor lapso tem-
poral possível. A eficiência ou economia processual, em outras palavras, é meio a ser utilizado para que 

5 Nesse sentido, também é o posicionamento de Arakem de Assis: “O duplo grau de jurisdição não representa uma imposição 
constante da CF/1988. Assim, o art. 121, §3º, da CF/1988 declara irreconhecíveis os pronunciamentos do TSE, salvo quando houver 
ofensa à Constituição. Diz-se, então, que o duplo grau representa simples previsão da CF/1988, não integrando compulsoriamente 
direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da CF/1988, nem constitui subprincípio do devido processo.” (Assis, 
Araken de. Processo civil brasileiro, volume I: parte geral: fundamentos e distribuição de conflitos. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 497.)

6 Bueno, Cassio Scarpinella. Curso de sistematizado de direito processual civil. – Teoria geral do direito processual civil volume 
1. – São Paulo: Saraiva 2007, p.141.

7 Assis, Araken de. Processo civil brasileiro, volume I: parte geral: fundamentos e distribuição de conflitos. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 489

8 O que o princípio previsto expressamente no inciso LXVIII do art. 5º quer, destarte, é que a atividade jurisdicional e os métodos 
empregados por ela sejam racionalizados, otimizados, tornados mais eficientes (o que, aliás vai ao encontro da organização de 
toda atividade estatal, consoante se vê do art. 37, caput, da Constituição Federal e do “princípio da eficiência” lá previsto 
expressamente), sem prejuízos, evidentemente, do atingimento de seus objetivos mais amplos. Por isto mesmo, não há por que 
recusar referir-se a esta faceta do dispositivo constitucional em exame como “princípio da eficiência da atividade jurisdicional”.
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se tenha uma relação processual livre de dilações indevidas, no qual a prestação jurisdicional venha a ser 
entregue sem retardos desnecessários.

Entretanto, obviamente, um processo no qual, em segundo grau de jurisdição, o magistrado se abs-
tém de decidir acerca de determinada questão, argumento ou postulação que já se encontra em condições 
de ser apreciada, solvida ou decidida, isto sob o vetusto argumento de que não foi ela apreciada ainda pela 
instância inferior, é um processo no qual se nega eficiência à jurisdição e se impõe às partes a observância 
de dilações indevidas. Para isso, bem atentou Estevão Mallet:

“É desejável, desde que não se comprometam as garantias fundamentais dos litigantes, que o pro-
cesso ofereça o máximo possível de rendimento, com menor custo e dispêndio de tempo, em res-
peito ao princípio da economia processual. É igualmente desejável que, na medida do possível e 
respeitadas as condições pertinentes, leve o processo a decisão de mérito, resolvendo em definitivo 
o conflito existente entre os litigantes, finalidade principal da atividade jurisdicional. Assim, se a 
causa, quando de seu exame no juízo do recurso, diante do estado em que se encontra, já comporta 
julgamento de mérito, não há razão suficiente para que se devolvam ao juízo de primeiro grau, a fim 
de que nova sentença seja proferida, tanto mais quando é muito provável que a nova decisão venha 
a ser impugnada, retornando o feito ao exame do tribunal. Haveria considerável gasto adicional de 
tempo e significativo acréscimo de custo para o aparelho judiciário, com ganho qualitativo pouco 
expressivo.” 9

Nesse contexto, é inegável reconhecer que o dogma da “proibição da supressão de instância”, mor-
mente em um contexto neoprocessualista, não mais pode subsistir em nossa ordem jurídica. E tanto é 
assim que, sem qualquer significativo questionamento doutrinário ou jurisprudencial, já começam a se 
multiplicar, em nosso direito processual positivo, dispositivos que consagram, até mesmo como necessi-
dade para o alcance de eficiência e para a concretização da duração razoável do processo, a supressão de 
instância. Nessa linha, pode-se citar o §3° do art. 1.013 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 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.”

Do mencionado dispositivo, pode-se facilmente extrair, pelo menos, três hipótese nas quais, com 
expresso respaldo legal, em verdadeira e lícita supressão de instância, há julgamento originário do mérito 
em sede de apelação. Vejamos.

Primeira. O julgamento originário do mérito, nas hipóteses de reforma de sentença terminativa 
(art. 1.013, §3°, I, do CPC/2015). Não se trata de novidade trazida pelo novo diploma processual; a 
referida hipótese já era prevista na ordem jurídica anterior, desde a edição da Lei Federal n° 10.252/2001, 
que inseriu o §3° no artigo 515 do Código de Processo Civil de 1973: “Nos casos de extinção do processo 
sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclu-
sivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.”. Note-se que, extinto o processo sem 
exame de mérito, desde princípios da década passada, desde que madura a causa para julgamento, auto-
rizada já estava a instância superior a, reformando a sentença terminativa, resolver o mérito, compondo 
diretamente a lide.

Segunda. Estando o processo em “condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde 
logo o mérito quando... decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido 
ou da causa de pedir” (art. 1.013, §3°, II, do CPC/2015). Como exemplo, desta hipótese pode-se citar 
a sentença extra petita. Caracterizado este vício, pode e deve a instância superior excluir do julgamento 
a decisão acerca de pedido estranho à ação, deliberando, em substituição, imediata e originalmente, na 

9 Mallet, Estevão. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outros meios de impugnação às decisões judiciais/
coordenação Nelson Nery Jr., Tereza Arruda Alvim Wambier. – São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2009. – (Série 
aspectos polêmicos e atuais dos recursos; v. 7), p. 187/188.

mesma oportunidade, acerca do pedido acerca do qual foi formulada a pretensão da parte. Note-se que, 
quanto ao julgamento do pedido efetivamente componente da ação, julgamento este feito originalmente 
em sede de segunda instância, tem-se verdadeira supressão de instância, efetivada licitamente com base 
em expressa autorização legal.

Terceira. Havendo, na sentença de primeiro grau, “omissão no exame de um dos pedidos” (sentença 
citra petita), ao apreciar a apelação interposta pela parte, poderá a instância superior, “se o processo estiver 
em condições de imediato julgamento”, de logo apreciá-lo (art. 1.013, §3°, III, do CPC/2015). Mais uma 
vez, trata-se de julgamento originário de postulação da parte feito em sede de segundo grau, de sorte que, 
inegavelmente, com base e lastro em texto legal expresso, suprime-se instância.

Enfim, como muito bem atentou, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Marco 
Buzzi, “O legislador processual civil inovou na ordem jurídica, estabelecendo um novo modo de proceder para 
os Tribunais de Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses de omissão quanto à 
apreciação de um dos pedidos autorais, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o efeito devolutivo 
do recurso de apelação, no § 3º, do art. 1.013, atribuiu o dever de o Tribunal decidir desde logo o mérito 
da demanda, quando esta estiver em condições de imediato julgamento” (Agravo Em Recurso Especial nº 
1.518.323/PB, julgado em 26/08/2019).

Por fim, deve ser registrado que as hipóteses nas quais a “supressão de instância” pode ter lugar não 
se limitam aos casos nos quais há positivação expressa que a autorize. Muito ao contrário. Toda vez em 
que haja condição de enfrentamento das questões, argumentos e/ou postulações da parte, o julgamento 
deve ser feito, sem que se preocupe o magistrado de segundo grau com eventual alegação de supressão 
de instância. Quanto a esse ponto, ainda hoje são precisas as clássicas palavras de Carlos Maximiliano:

“O fim primitivo e especial da norma é condicionado pelo objetivo geral do Direito, mutável com 
a vida, que ele deve regular; mas em um e outro caso o escopo deve ser compatível com a letra das 
disposições; completa-se o preceito por meio da exegese inteligente; preenchem-se as lacunas...”10

A preocupação do julgador, portanto, deve estar voltada para o alcance da eficiência na entrega 
da prestação jurisdicional e, consequentemente, em propiciar um processo livre de dilações indevidas, 
pois é isso que busca o jurisdicionado, razão principal e única da existência do Poder Judiciário.

CONCLUSÃO

Conclui-se, assim, que não somente a existência de inegável e inafastável incompatibilidade com 
os princípios constitucionais da eficiência ou economia processual, bem assim da duração razoável do 
processo, como também a existência de textos legais expressos que lhe repudiam, fizeram com que restasse 
superado o dogma da “proibição da supressão de instância”.

Em razão disto, estando em condições de imediato julgamento, ainda que não tenham sido enfren-
tados em primeiro grau de jurisdição, questões, argumentos e/ou postulações das partes – naturalmente 
dentro dos limites da devolutividade recursal – devem ser conhecidas e apreciadas pela instância superior. 
Afinal, como já se disse em belíssima sede poética, “quem sabe faz a hora, não espera acontecer” 11.

10 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 141

11 VANDRÉ, Geraldo. Para não dizer que não falei das flores.
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(TJBA – Ação Penal Originária nº 0003052-62.2018.8.05.0000. Relator(a): Des. Julio Cezar 
Lemos Travessa, Seção Criminal, Julgado em 05/06/2019.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA 
DA PÚBLICA, PROPOSTA EM FACE DE PROMOTORES DE JUSTIÇA, POR SUPOSTA 
PRÁTICA DE ABUSO DE AUTORIDADE, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E TORTU-
RA PSICOLÓGICA. ARQUIVAMENTO DAS PEÇAS DE INFORMAÇÃO PROMOVIDO 
PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NÃO VERIFICADA. ESPÉCIE DE AÇÃO PENAL QUE SÓ TEM LUGAR QUANDO O MI-
NISTÉRIO PÚBLICO NÃO ADOTA QUALQUER PROVIDÊNCIA NO PRAZO LEGAL. 
OFERECIDA DENÚNCIA, PROMOVIDO O ARQUIVAMENTO OU REQUISITADAS 
NOVAS DILIGÊNCIAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INÉRCIA, NÃO SURGINDO, AS-
SIM, A LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA PARA O EXERCÍCIO DA DEMANDA PENAL. 
MERO INCONFORMISMO DAS VÍTIMAS COM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS 
NÃO JUSTIFICA O MANEJO DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA 
DE CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ART. 395, II, SEGUNDA PAR-
TE, DO CPP. QUEIXA CRIME REJEITADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Ação Penal Privada Subsidiária da Pública de Nº 
0003052-62.2018.8.05.0000, tendo como Autores Roberto José Oliveira Santana e outros e como 
Querelados João Paulo Santos Shoucair e Aroldo Almeida Pereira, ambos Promotores de Justiça do 
Estado da Bahia.

Acordam, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a QUEIXA CRIME SUBSIDIÁRIA, em 
razão da manifesta ilegitimidade ativa, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Queixa Crime Subsidiária oferecida por Roberto José Oliveira Santana e outros em 
face dos Promotores de Justiça João Paulo Santos Shoucair e Aroldo Almeida Pereira, por alegados ilícitos 
criminais praticados no exercício de suas funções ministeriais junto ao Município de Santo Amaro-BA, 
no transcorrer da conhecida “Operação Adsumus”, consistentes em supostos delitos de “ABUSO DE 
AUTORIDADE”, “TORTURA PSICOLÓGICA” e “DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA” (fls. 02/47).

Afirmam os Querelantes que o exercício da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública ocorreu em 
decorrência de a Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia ter promovido o arquivamento da 
representação formulada em desfavor dos referidos Promotores de Justiça, momento em que teria nascido 
“o direito à ação penal subsidiária, cuja titularidade se devolve aos Querelantes, na teleologia do nº LIX, do 
art. 5º da Constituição da República, c/c os arts. 100, §3º, do CP e 29 do CPP” (sic)(fl. 04).

O feito foi inicialmente distribuído por suposta prevenção ao Eminente Desembargador Eserval 
Rocha, no âmbito do Tribunal Pleno, em razão do trâmite dos autos nº 0005061-31.2017.8.05.0000 
(Classe: Investigação Contra Magistrado), que trata de fatos semelhantes, mas envolvendo uma Juíza de 
Direito, então atuante na Comarca de Santo Amaro-BA (sendo que inicialmente os querelados também 
figuravam em seu polo passivo, posteriormente excluídos por ordem do Relator, com encaminhamento 
de cópia dos autos ao MP-BA).

Todavia, o referido Julgador determinou a redistribuição do feito junto à Seção Criminal (vide fls. 
230/231), em razão de ser este o Órgão competente para processamento de Promotores de Justiça, afas-
tando-se a regra da prevenção (por tratarem-se de órgãos distintos), recaindo a Relatoria, por sorteio, ao 
órgão perante o qual atua este Desembargador, conforme se observa do termo de fl. 233.

Irresignados, os Querelantes manejaram Agravo Interno (fls. 237/246), sustentando que a com-
petência para processamento dos Promotores de Justiça deveria permanecer junto ao Tribunal Pleno, 
insurgência esta que tramitou juntamente a esta Ação Penal, sendo seu exame prejudicial à análise do 
recebimento da exordial.

Na sequência, notificados nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/90, os Querelados apresentaram 
resposta às fls. 284/336, requerendo a rejeição da Queixa-Crime, bem assim o encaminhamento de cópia 
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lugar quando haja uma efetiva inércia do Ministério Público, ou seja, apenas quando o Parquet não adotar 
nenhuma providência no prazo legalmente previsto.

Sendo diversa a hipótese, a legitimidade subsidiária não exsurge, sendo indevida a propositura da 
espécie de demanda penal em exame.

Em outras palavras, se o Ministério Público oferece denúncia, manifesta-se pelo arquivamento ou 
requisita a realização de novas diligências à Autoridade Policial, não há que se falar em legitimidade ativa 
subsidiária das vítimas.

Com a costumeira propriedade, leciona o Professor Renato Brasileiro de Lima acerca do tema:

“(...) Diz a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso LIX, que será admitida ação privada nos 
crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A ação penal privada subsidiária da 
pública, conhecida como ação penal acidentalmente privada (ou supletiva), também encontra previ 
são expressa no CP (art. 1 00, § 3 °) e no CPP (art. 29).

A previsão da ação penal privada subsidiária da pública no art. 5° da Constituição Federal denota 
que se trata de um direito fundamental, verdadeira cláusula pétrea, funcionando como importante 
forma de fiscalização do exercício da ação penal pública pelo Ministério Público. Supondo, assim, 
a prática de um crime de ação penal pública (v.g., furto), caso o Ministério Público permane-
ça inerte, o ofendido passa a deter legitimidade ad causam supletiva para o exercício da ação 
penal privada (no caso, subsidiária da pública). Logo, se o Ministério Público permanecer 
inerte - ou seja, se o órgão ministerial não oferecer denúncia, não requisitar diligências, não 
requerer o arquivamento ou a declinação de competência, nem tampouco suscitar conflito de 
competência - surgirá para o ofendido, ou seu representante legal, ou sucessores, no caso de 
morte ou ausência da vítima, o direito de ação penal privada subsidiária da pública.

Já houve intensa controvérsia quanto à possibilidade de a vítima oferecer queixa-crime subsi-
diária em caso de arquivamento do inquérito policial. Hoje, não há qualquer dúvida. Tendo 
o órgão do Ministério Público promovido o arquivamento dos autos do inquérito policial, 
resta claro que não houve inércia do Parque!, logo, não cabe ação penal privada subsidiária 
da pública. Em síntese, podemos afirmar que o que caracteriza a desídia é a ausência de 
qualquer manifestação do órgão ministerial dentro do prazo previsto em lei para o ofereci-
mento da peça acusatória.95 (…) Como deixa entrever o próprio dispositivo constitucional, 
o cabimento da ação penal privada subsidiária da pública está diretamente condicionado à 
inércia absoluta do órgão do Ministério Público. Portanto, se o órgão ministerial determinou 
a devolução dos autos à autoridade policial para a realização de diligências imprescindíveis, 
se requereu o arquivamento dos autos do inquérito, se suscitou conflito de competência ou 
qualquer outra medida, não há fa lar em cabimento de ação penal privada subsidiária da 
pública, já que não restou caracterizada a inércia do Parquet” (LIMA, Renato Brasileiro de. 
Manual de Processo Penal. 3ª Edição. Editora Juspodivm: Salvador, 2015. p. 253/254) (Grifos 
acrescidos).

A jurisprudência pátria caminha há muito nesse sentido, conforme se observa, ilustrativamente, 
do informativo da Corte Cidadã abaixo colacionado, em situação fática que muito se assemelha à dos 
presentes autos:

“ARQUIVAMENTO. MP. REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA 
DA PÚBLICA. Na espécie, promotores de Justiça estadual foram acusados da prática do delito de 
denúncia caluniosa (art. 339 do CP) e o Tribunal a quo recebeu a queixa em ação penal privada 
subsidiária da pública, em razão de a Procuradoria-Geral da Justiça estadual ter determinado o 
arquivamento da notitia criminis, nos termos do art. 29, VII, da Lei n. 8.625/1993, acolhendo 
parecer do promotor de Justiça corregedor-geral. Consta dos autos que esses promotores de Justiça 
representaram em desfavor dos noticiantes perante a Procuradoria-Geral da Justiça estadual sobre 
irregularidades na construção de edifício sob regime de incorporação a preço de custo, por viola-
ção da Lei n. 4.591/1964, com base em farta documentação e acreditando na existência de fatos 
ilícitos. Isso posto, destacou o Min. Relator que é pacífico na doutrina e na jurisprudência 
que só cabe ação penal privada subsidiária quando configurada a inércia do MP, ou seja, 
quando transcorrido o prazo para o oferecimento da denúncia. No caso dos autos, não houve 
omissão, tendo em vista que a Procuradoria-Geral estadual determinou o arquivamento da 
representação, acolhendo parecer da Corregedoria-Geral. Superado esse ponto, questionou-se, 
ainda, a necessidade, ou não, de o procurador-geral da Justiça, autoridade máxima na hierarquia 

dos autos ao Ministério Público do Estado da Bahia e à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia, 
para adoção de eventuais providências cabíveis no âmbito criminal e disciplinar, em face dos Querelados, 
além da decretação de sigilo do feito. Colacionaram, outrossim, documentos em seu bojo, razão pela 
qual intimou-se os Demandantes na forma do que determina o art. 5º, do mesmo diploma normativo, 
os quais apresentaram manifestação às fls. 368/380, requerendo, primeiramente, nova intimação dos 
Querelados para que apresentassem os originais dos documentos embutidos na resposta, apontando, 
independente disso que “o recebimento para processamento da ação penal, é direito constitucional” (sic) que 
possuem.

Posteriormente, os Querelantes apresentaram nova petição, com alguns requerimentos comple-
mentares, a exemplo da oitiva de alguns Promotores de Justiça, além de requisição de gravações de vídeo 
realizadas na sede do MP-BA no bairro de Nazaré, em Salvador-BA, em datas e horários determinados, 
tudo objetivando provar suas alegações (fls. 494/497).

Encaminhados os fólios à douta Procuradoria Geral de Justiça, o órgão ministerial opinou pela 
rejeição da peça incoativa, “haja vista a patente carência de legitimidade dos querelantes para o ajuizamento 
de ação penal privada subsidiária da pública no presente caso (sic)” (fl. 503), ou, subsidiariamente, pela 
ausência da justa causa respectiva (vide parecer de fls. 498/510).

Na presente sessão de julgamento, o Agravo Interno antes indicado parágrafos acima foi julga-
do improvido por este mesmo Órgão Julgado, subsistindo, agora, o efetivo exame da Queixa-Crime 
Subsidiária.

VOTO

Primeiramente, indefere-se o requerimento de sigilo formulado pelos Querelados, por não haver 
razão fática na hipótese que justifique tal excepcionalidade, especialmente porque os procedimentos in-
vestigatórios de onde foram extraídos alguns dos documentos acostados aos autos não estão mais sob 
sigilo, conforme reconhecem os próprios demandados à fl. 336. Assim, há de prevalecer a regra da publi-
cidade, inerente ao sistema constitucional vigente.

Superado tal ponto, sem delongas, revela-se evidente, apesar do esforço argumentativo dos 
Querelantes, o manifesto descabimento desta demanda, o que deve ser de logo reconhecido, até mesmo 
para se evitar o processamento de um feito fadado à extinção não meritória, que acarretaria indevido 
constrangimento ilegal às partes indicadas no polo passivo.

Isso porque, é manifesta a ilegitimidade da parte autora para a propositura desta demanda.
É bem verdade que a Ação Penal Privada Subsidiária da Pública é admitida no ordenamento pátrio, 

encontrando guarida no próprio texto constitucional. Veja-se:

“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: (…) LIX - será admitida ação pri-
vada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;” (Grifos acrescidos).

Trata-se de instituto que objetiva possibilitar às vítimas de delitos processados mediante Ação 
Penal Pública a propositura da demanda criminal nas hipóteses em que o titular originário da acusação 
(Ministério Público), se mantenha inerte, não exercendo seu dever institucional de atuação no prazo legal 
para oferecimento da denúncia, evitando-se o esvaziamento do poder de punir do Estado.

Constitui hipótese de legitimidade processual supletiva ou subsidiária. Ou seja, em regra, as vítimas 
não são legitimadas para a propositura da Ação Penal Pública, surgindo tal condição da ação em relação a 
elas (vítimas) no exato instante em que se esgota o prazo legal para atuação do Ministério Público.

Ocorre, entretanto, que o referido instituto não se presta a materializar a insatisfação das supostas 
vítimas com a providência adotada pelo Parquet, mas tão só evitar que a absoluta inércia deste órgão 
prejudique o exercício do poder punitivo estatal, quando for este devido.

Ou seja, não tem as supostas vítimas poder de ingerência em relação à providência adotada pelo 
Ministério Público, ao ponto de substituir o órgão acusador quando este efetivamente se pronuncia no 
prazo legal respectivo, qualquer que seja o conteúdo desta manifestação.

Exatamente por esse motivo é que se tornou pacífico em âmbito doutrinário e jurisprudencial que 
o referido direito individual, consignado no transcrito inciso LIX do art. 5º da CR/1988, somente tem 
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A única medida cabível seria o manejo dos recursos internamente previstos, como efetivamente 
procederam as vítimas, provocando a submissão da questão ao Colégio de Procuradores de Justiça, con-
soante se extrai das fls. 86/94.

Observe-se, nesse ponto, que embora não haja nos fólios notícia acerca do julgamento pelo Colégio 
de Procuradores, do recurso manejado, tal informação é irrelevante para o presente exame, porquanto o 
simples fato de ter havido pronunciamento pela Procuradoria Geral de Justiça no sentido de arquivar o 
procedimento investigatório, torna clara a ausência de inércia, sem a qual não nasce a legitimidade subsi-
diária das vítimas, consoante reiteradamente mencionado.

Por seu turno, o art. 395 do CPP é expresso em afirmar que a denúncia ou queixa deverá ser rejei-
tada quando ausente alguma das condições para o exercício da ação penal. Veja-se:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). 
I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). II - faltar pressuposto pro-
cessual ou condição para o exercício da ação penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). 
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” (Grifos acrescidos).

Dentre tais condições encontra-se, obviamente, a legitimidade de parte, a qual, in casu, encontra-se 
manifestamente ausente no polo ativo. Apenas de forma ilustrativa, colaciona-se os ensinamentos do 
ilustre processualista já citado parágrafos acima, que indica exatamente ser a legitimidade de parte uma 
das condições para o exercício da ação penal:

“Consoante dispõe o art. 395, inciso II, in fine, do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando 
faltar condição para o exercício da ação penal. A ausência das condições da ação penal, sejam 
elas genéricas, sejam elas específicas (v.g., representação do ofendido, requisição do Ministro 
da Justiça), enseja a rejeição da peça acusatória. A título de exemplo, a peça acusatória pode ser 
rejeitada com base no art. 395, II, 2ª parte, tanto nos casos de ilegitimidade ad causam ativa, 
quando, por exemplo, o Promotor de Justiça oferece denúncia em crime de ação penal privada, 
como também na hipótese de ilegitimidade ad causam passiva, quando o MP, após descrever con-
duta delituosa praticada por uma pessoa, imputa o referido delito, equivocadamente, a outra pessoa 
(v. g . , testemunha). Também se admite a rejeição da peça acusatória com base na i legitimidade ad 
processum, quando, a título de exemplo, uma pessoa com menos de 1 8 (dezoito) anos oferecer quei-
xa-crime, já que, segundo o próprio art. 395 , inciso li, 1 a parte, do CPP, a ausência de pressuposto 
processual de validade também enseja a rejeição da inicial. Em ambas as hipóteses - ilegitimidade 
ad causam e ad processum -, a rejeição da peça acusatória só fará coisa julgada formal. Corrigida a 
falha, a ação poderá ser novamente intentada.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo 
Penal. 3ª Edição. Editora Juspodivm: Salvador, 2015.p. 1278) (Grifos acrescidos)

Assim, considerando que é possível a verificação de plano, através da documentação já acostada 
autos, da inexistência de inércia do Parquet, resta patente e inconteste, salvo melhor juízo, a ilegitimidade 
das vítimas para a propositura da demanda, sendo impositiva a rejeição imediata da exordial.

Ante todo o exposto, vota-se pela imediata REJEIÇÃO da Queixa-Crime Subsidiária examinada, 
em razão da manifesta ausência de legitimidade da parte autora, condição geral da ação penal, sem a qual 
não pode ser exercida a pretensão criminal, nos exatos termos explanados nos parágrafos acima.

Ficam prejudicados, por consequência, os requerimentos formulados pelos Querelantes às fls. 
368/380 e fls. 494/497, considerando que se relacionam à própria questão de fundo que se objetivava 
discutir neste feito ou mesmo ao exame da justa causa para o exercício da ação penal, tema em relação ao 
qual sequer foi necessário ingressar, considerando o reconhecimento precedente da ausência de condições 
da ação, conforme visto.

Por fim, indefere-se o requerimento formulado pelos Querelados à fl. 336, não cabendo ao Poder 
Judiciário, como regra, provocar instauração de eventuais investigações criminais, sendo que os próprios 
Promotores de Justiça ora Demandados, se assim entenderem, podem representar junto aos órgãos com-
petentes, apresentando os documentos que considerem devidos, para apuração de eventuais condutas 
indevidas dos Querelantes.

*****

ministerial no âmbito estadual, submeter essa decisão de arquivamento administrativo ao Judici-
ário. Explicou o Min. Relator, com base em precedentes deste Superior Tribunal e do STF, que 
o acatamento de arquivamento pelo Judiciário é obrigatório. E, se é obrigatório, não se justifica 
requerê-lo ao Judiciário, de acordo com precedente da lavra do Min. Eduardo Ribeiro. Ademais, 
como o procurador-geral estadual equivale ao procurador-geral da República, a LONMP (Lei n. 
8.625/1993), no art. 29, não deixa dúvida de que o arquivamento ocorre no âmbito interno da 
Procuradoria, tanto que pode ser revisto pelo Colégio de Procuradores (art. 12, XI, da mesma lei) 
a pedido do legítimo interessado (no caso, não houve esse pedido). Outrossim, não há inércia do 
MP, quando atua legalmente ao determinar, internamente, o arquivamento da representação por 
despacho motivado, de acordo com o devido processo legal administrativo. Precedentes citados do 
STF: Pet 2.509-MG, DJ 18/2/2004; Inq 1.884-RS, DJ 27/8/2004; do STJ: AgRg na SD 32-PB, 
DJ 5/9/2005, e Pet 2.662-SC, DJ 23/3/2005. HC 64.564-GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
julgado em 13/3/2007.” ( Informativo nº 313 do STJ)

Embora o referido informativo não seja recente, o seu conteúdo permanece atual, pois o Colendo 
Superior Tribunal de Justiça mantém o referido posicionamento, que, aliás, é pacífico, conforme já men-
cionado. Veja-se, assim, julgado relativamente recente, exarado no ano de 2016, também pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DENUNCIAÇÃO 
CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ARQUIVAMENTO DETERMINADO A PEDI-
DO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. 
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO A QUO QUE SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA 
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PRO-
BATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação penal privada subsidiária da pública somente é cabível 
nos casos em que ficar caracterizada a inércia do Ministério Público, por não oferecer de-
núncia no prazo legal, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial 
formulado por esse órgão e acolhido pelo juiz. 2. O agravo regimental não merece prosperar, 
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado 
na decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1477394/DF, Rel. Minis-
tro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016) 
(Grifos acrescidos)

Na mesma linha, a Suprema Corte:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Constitucional. Penal e processual penal. 
(...). Questão constitucional resolvida no sentido de que: (i) o ajuizamento da ação penal privada 
pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido 
o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. (ARE 859251 
RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNI-
CO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-094 DIVULG 20-05-2015 PUBLIC 21-05-2015) 
(Grifos acrescidos).

Inconteste, portanto, a necessidade de inércia do Parquet, e não simplesmente a ausência de ofere-
cimento de denúncia.

In casu, conforme se extrai dos fólios, como também da narrativa constante da própria exordial, não 
se encontra preenchido o requisito em exame, para surgimento da legitimidade subsidiária, porquanto 
a Procuradoria Geral de Justiça promoveu o arquivamento das peças de informação a ela encaminhadas, 
de forma bastante fundamentada (vide fls. 74/85), salientando não vislumbrar sequer “elementos mini-
mamente indiciários que se afigurem suficientes à instauração de Procedimento Investigatório Criminal em 
desfavor dos Promotores de Justiça Aroldo Pereira e João Paulo Santos Shoucair” (sic) (fl. 81).

Logo, diante de todas as considerações acima explanadas, não há que se falar em possibilidade de 
oferecimento de Queixa-Crime Subsidiária, pois o órgão ministerial não quedou inerte, mas sim enten-
deu não ser devida nem mesmo a instauração formal de procedimento investigatório em desfavor dos 
Promotores de Justiça, em razão da ausência de elementos mínimos para tanto.

Se o dominus litis manifesta-se nesse sentido, descabida a atuação das vítimas pretendendo assumir 
o polo ativo da demanda penal.

A insatisfação dessas não permite que se sobreponham ao pronunciamento do titular da Ação 
Penal, detentor da última palavra no que diz respeito à deflagração da persecução criminal em juízo.
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causar dano. No presente caso, além do Estado, pode ser relacionado como vítima o menor T.G.C.J., 
nascido em 16.12.2008”. (fls. 45).

Redistribuído o processo ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, por sua 
vez, suscitou o conflito negativo de competência aduzindo que “no caso em tela, o sujeito passivo é o 
Estado em seu primeiro plano, pois o ilícito penal não fora praticado contra a criança, tampouco apro-
veitando-se da sua vulnerabilidade em razão da idade, mas sim contra o Estado, na medida que o bem 
juridicamente tutelado é a fé pública.”

Requisitadas as informações ao juízo suscitado, este as forneceu às fls. 57/63, aduzindo, sintetica-
mente, que: ”a interpretação e aplicação do art. 227 da CRFB ao caso em estudo, deve ser fundamentada 
em princípios constitucionais que possam resgatar a intenção do legislador, para assim, promover a inte-
ração que se faz necessária entre o direito e a realidade. Só assim, acreditamos, que o Interesse Particular 
do Menor T.G.C.J. poderá prevalecer em detrimento ao interesse público do Estado neste momento.”

Colhido o Parecer da Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pela improcedência do presente 
Conflito Negativo de Competência, firmando-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Feira de Santana, para processar e julgar a Denúncia em análise (cf. fls.65/67).

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Feira de Santana, em face de anterior decisão de incompetência proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Feira de Santana, que ensejou a redistribuição da Ação 
Penal nº 0803966-52.2015.8.05.0080 àquele Juízo.

A questão de competência trazida ao acertamento jurisdicional desta Corte emerge de Ação Penal 
na qual se apura a prática de crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 304, 
ambos do CP) supostamente praticados por E.C.B dos S..

O Juízo Suscitante, em síntese, sustenta que os fatos veiculados na Denúncia foram praticados em 
desfavor da Administração Pública, em razão da ofensa da evidente ofensa ao bem jurídico tutelado nos 
tipos penais descritos na Peça Ministerial, qual seja a Fé Pública. Sublinha, ademais, que a vulnerabilida-
de da criança, em razão de sua tenra idade, não contribuiu para prática dos delitos. Por sua vez, o Juízo 
Suscitado assevera, em resumo, que, a despeito da lesão à Fé Pública, ante a recepção, pelo ordenamento 
jurídico pátrio, do princípio da proteção integral ao menor, razão pela qual entende afastada a sua com-
petência para o processamento do feito, com fulcro no art. 85 da Lei de Organização Judiciária do Estado 
da Bahia, combinado com o art. 4º da Lei nº 8069/90, ambas sob influxo hermenêutico do art. 227 da 
Constituição Federal.

Tratando-se a competência de pressuposto processual de validade, a sua aferição, consoante a Teoria 
da Asserção, deve ser obtida, no Processo Penal, pelo exame do fatos apresentados em Juízo pela Acusação 
na sua peça exordial, em respeito ao Princípio Acusatório, delimitando estes o alcance da persecutio crimi-
nis, a qual o Juiz está adstrito, e sobre os quais o acusado se defende.

Neste sentido, constata-se que a Denúncia narra a suposta prática dos crimes de falsidade ideológi-
ca e uso de documento falso, por E.C.B dos S. que, “no dia 19 de fevereiro de 2013, realizou, dolosamen-
te, um segundo registro civil”, alterando o nome de seu filho, anteriormente registrado como T.G.C.J” 
para G.B dos S., além de omitir o nome do seu genitor, utilizando-se do seu translado para efetivação de 
matrícula escolar do infante.

 Assim, resta claro que a Exordial acusatória narra crimes contra a Fé Pública nos quais figura 
como, também como sujeito passivo, uma criança menor de 12 (doze) anos à época dos fatos, filho da 
Denunciada, conforme entendimento majoritário da doutrina:

Sujeito passivo é o Estado, bem como a pessoa lesada que, eventualmente, seja lesada ou preju-
dicada direta ou indiretamente pela falsificação praticada pelo sujeito ativo. (Bitencourt, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial, pág. 518, Volume 4, 6.ª edição, 2012)

Sujeito passivo do delito, a seu turno, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão. Nou-
tro dizer: aquele que tem a titularidade do bem jurídico protegido pela normal penal. Ou ainda, “ó 
titular do interesse cuja ofensa constitui a essência do crime. (Prado, Luiz Régis. Curso de Direito 
penal Brasileiro - Parte Especial, Volume II, Edição 2017, 2012)

(TJBA – Conflito de Jurisdição nº 0803966-52.2015.8.05.0080 . Relator(a): Desa. Ivone 
Bessa Ramos, Seção Criminal, Julgado em 04/10/2017)

EMENTA: PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O 
JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA E DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. DENÚN-
CIA QUE DESCREVE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGI-
CA E USO DE DCUMENTO FALSO. DENUNCIADA QUE É GENITORA DA VÍTIMA 
INDIRETA, MENOR IMPÚBERE QUE TINHA CINCO ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 
SUPOSTA FRAUDE QUE ATINGE, ALÉM DA FÉ PÚBLICA, O PATRIMÓNIO JURÍ-
DICO DE UMA CRIANÇA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS COMPETÊNCIAS PRE-
VISTAS NOS ARTIGOS 85 E 131, AMBOS DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 
DO ESTADO DA BAHIA. CONFLITO APARENTE DE NORMA QUE SE SOLUCIONA 
EM RAZÃO DA HARMONIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. HIPÓTESE 
QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA PROTEÇÃO INTEGRA. CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, EM RAZÃO DE SUA PECULIAR SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊN-
CIA NA DEFESA DE SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, SITUAM-SE NO CONCEITO 
DE HIPERVULNERÁVEIS, A MERECER ESPECIAL E PRIORITÁRIA PROTEÇÃO DO 
ESTADO. CONJUGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 125 E 227 
DA DA CARTA MAIOR.

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA FIXAR A COMPE-
TÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Jurisdição nº 0803966-52.2015.8.05.0080, 
na qual figuram, como Suscitante, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE FERA DE SANTANA, sendo interessados o autor MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e a Denunciada E.C.B dos S.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia em CONHECER do Conflito e, no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, para 
fixar a competência do Juízo Suscitante da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE 
SANTANA, para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0803966-52.2015.8.05.0080 e demais 
incidentes a ela correlatos, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

E.C.B dos S. foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incursa nas penas dos artigos 
299 e 304, ambos, do Código Penal, por, supostamente, ter realizado, na data de 19.02.2013, o registro 
do nascimento do seu filho, anteriormente registrado por seu genitor, suprimindo qualquer informação 
referente ao pai do infante neste novo registro, além de modificar completamente o nome da criança, que 
passou a se chamar “G.B. Dos S.”.

Narra, ainda, a Peça Incoativa que na data de 16.12.2008, o pai do menor, T.G.C. efetuou o regis-
tro civil de seu filho com a Denunciada, sendo inicialmente atribuído ao menor o nome de “T.G.C.J”.

Extrai-se, ainda, que a Acusada realizou a matrícula da criança em unidade educacional utilizando-
-se de translado do registro de nascimento por ela realizado, como se depreende do depoimento da Sra. 
Eliana de Freiras Queiroz.

Perante a Autoridade Policial, a Acusada confessou a prática dos delitos, asseverando que sempre 
teve a ideia de registrar novamente seu filho em virtude do seu ressentimento para com o genitor da 
criança.

A Ação Penal n.º 0803966-52.2015.8.05.0080 foi direcionada e inicialmente distribuída para o 
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-BA, que, antes mesmo de receber a Denúncia, 
se declarou incompetente para processar e julgar esta ação, sob a alegação de que “em se tratando do delito 
previsto no art. 299, do CP, a vítima é o Estado e, também, qualquer pessoa a quem a falsificação possa 
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No que tange à especial proteção conferida pelo Ordenamento pátrio à criança e ao adolescente 
a Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, proclama que “é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Ao disciplinar o alcance da proteção integral conferida às crianças e aos adolescentes o Estatuto da 
Criança e do Adolescente adotou critério biológico absoluto ao definir em seu art. 2º que “considera-se 
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 
doze e dezoito anos de idade”, excluindo qualquer possibilidade de sopesamento dos direitos e garantias 
ali previstos para crianças e adolescentes em virtude de outros parâmetros, como estágio de desenvolvi-
mento psicológico ou condição social.

No âmbito infraconstitucional, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente res-
tou amplamente acolhida e robustecida com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 
8069/90, permeando a integralidade deste diploma legislativo, sendo presunção iure et de iure a previsão 
do art. 6º do ECA que considera a “condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento”.

 Assim, vale trazer à baila a redação de alguns de seus dispositivos que ilustram e devem nortear o 
intérprete quanto a extensão da salvaguarda estatal quando se trata de interesses de crianças e adolescentes:

Artigo 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e 
à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescri-
tível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 
segredo de Justiça.
Artigo 98: As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta.

Há de se adotar, portanto, interpretação que proporcione a máxima eficiência ao art. 227 da 
Constituição Federal, servindo-nos do quanto afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na Decisão 
Monocrática prolatada no AI 583136, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, na esteira da juris-
prudência da Suprema Corte, reassegurou que todas as instituições públicas do Estado Brasileiro são des-
tinatárias das normas atinentes à proteção dada pelo Legislador Constituinte à criança e ao adolescente.

[...] Ao contrário do que decidido pelo Tribunal a quo, no sentido de que a manutenção da sentença 
provocaria ingerência de um em outro poder, a norma do art. 227 da Constituição da República 
impõe aos órgãos estatais competentes – no caso integrantes da estrutura do Poder Executivo - 
a implementação de medidas que lhe foram legalmente atribuídas. [..] 7. Na espécie em pauta, 
ao argumento de imiscuir-se na autonomia do ente público não pode renunciar o magistrado ao 
seu dever constitucional de assegurar a efetividade da lei, garantindo a proteção que a infância e 

O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, caput, do Código Penal, exige dolo especí-
fico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. Assim, consta na Peça Exordial que: “A Denunciada confessou a imputação que lhe foi feita, 
afirmando, inclusive, que sempre teve a ideia de registrar novamente seu filho em virtude de seu ressenti-
mento para com o genitor da criança”.

 A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845 de 27 de novembro de 2007), 
em seu art. 85, que acabou por definir, no âmbito do poder Judiciário baiano, a competência material 
especializada dos Juízes das varas dos feitos relativos aos crimes praticados contra a criança e adolescente, 
nos seguintes termos (grifos acrescidos):

Art. 85 - Aos Juízes das Varas dos Feitos Criminais praticados contra Criança e Adolescente com-
pete processar e julgar os crimes e as contravenções penais, cujas vítimas sejam crianças e 
adolescentes, bem como os incidentes processuais atinentes, ressalvada a competência das Varas 
do Júri, de Acidente de Veículos e do Juizado Especial Criminal.

Parágrafo único - Aos Juízes das Varas dos Feitos Criminais praticados contra Criança e Adoles-
cente incumbe, ainda, exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por lei, regimento 
ou outro ato normativo.

A competência das Varas dos Feitos Criminais praticados contra Criança e Adolescente, portanto, 
é, ao mesmo tempo, ratione materiae (em relação à matéria criminal) e intuito personae (porquanto res-
tringe-se aos crimes que vitimem crianças e adolescentes). Excepcionou-se da competência destas varas as 
competências das Varas do Júri (crimes dolosos contra a vida), das varas de acidentes de veículos (art. 84 
da LOJ) e do Juizado Especial (arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/95).

Ressalta-se que a fixação da competência especializada das Varas dos Feitos Criminais praticados 
contra Criança e Adolescente pela Lei Estadual é constitucional, uma vez que o art. 125 da Constituição 
Federal estabelece que “os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição”.

Igualmente fincado neste dispositivo constitucional, a Lei de Organização Judiciária do Estado da 
Bahia, em seu art. 131, assim distribuiu as competências das Varas Criminais na Comarca de Feira de 
Santana:

Art. 131 - Na Comarca de Feira de Santana servirão inicialmente 33 (trinta e três) Juízes de Direito, 
distribuídos pelas seguintes Varas especializadas que, em sendo mais de uma, se distinguirão pela 
sua numeração ordinal:

[…]

Parágrafo único - As Varas Criminais são competentes para processar e julgar os Crimes Co-
muns, sendo que a 1ª para processar e julgar, cumulativamente, os feitos relativos aos crimes 
contra a Criança e o Adolescente, a 2ª, os crimes contra a Administração Pública, a 3ª, crimes 
contra os idosos e a 4ª, crimes ambientais, mediante compensação.

Importante destacar que não há hierarquia entre a competência especializada das Varas dos Feitos 
Relativos aos Crimes Praticados Contra a Criança e os crimes praticados contra a Administração Pública 
porquanto ambas encontram-se definidas na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, no exer-
cício da competência legislativa estabelecida pelo art. 125 da Constituição Federal.

Todavia, as crianças e adolescentes situam-se no conceito de hipervulneráveis, a merecer especial 
e prioritária proteção do Estado em razão de sua peculiar situação de hipossuficiência na defesa de seus 
direitos fundamentais.

Pode-se afirmar, portanto, que a instituição das varas especializadas pela Lei de Organização 
Judiciária do Estado da Bahia retira da Constituição Federal o seu fundamento de validade, não só pela 
capacidade de auto-organização dos Tribunais Estaduais, mas igualmente restou inspirada pelo escopo de 
proporcionar uma melhor prestação da tutela jurisdicional nos delitos praticados em desfavor de pessoas 
menores de dezoito anos, em atenção à sua particular vulnerabilidade – condição explorada pela agente 
no momento da prática delitiva, sendo o menor especialmente sensível, ademais, aos efeitos deletérios da 
ação criminosa.
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Pode-se reduzir a três as corrente em torno da proteção à criança:
a) doutrina da proteção integral, partindo dos Direitos da Criança reconhecidos pela Organização 
das Nações Unidas , na qual a lei asseguraria a satisfação de todas as necessidades das pessoas de 
menor idade, nos seus aspectos gerais;
[…]
A ONU – Organização das Nações Unidas – através da declaração dos Direitos da criança, reco-
mendou sua proteção integral. Nas suas considerações, preconiza-se na proteção especial, que foi 
enunciada na Declaração de Genebra de 1924 e reconhecida nos atos constitutivos dos organismos 
especializados e das organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da criança.
Mendizábal Oses desenvolve uma teorização acerca da proteção da criança, concebida dentro de 
uma proteção integral, a partir das necessidades subjetivas, que assim define: A necessidade subje-
tiva é a figura que fundamenta a existência de um mandato jurídico que diretamente capacita os 
menores para poder receber quanto precisam para que o processo evolutivo de sua personalidade se 
desenvolva de forma harmônica e integral.”
[…]
Esta doutrina de proteção integral, difundida por Mendizábal Oses, foi assim entendida pela Co-
missão parlamentar de Inquérito que investigou o extermínio de crianças:“ A proteção especial 
designa o conjunto de políticas, programas e ações que tem como destinatários as crianças e ado-
lescentes em situação de risco pessoal e social, isto é, aqueles segmentos em cuja realidade pessoal 
estão presentes outros fatores de vulnerabilidade que não carência sócio-econômica pura e simples.
No campos da proteção especial, recomenda-se a estruturação de um conjunto de retaguardas para a 
Justiça da Infância e da juventude e para os Conselhos Tutelares, de modo a criar condições objetivas 
para a implementação das medidas de proteção e das medidas sócio-educativas previstas no ECA”1

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , por seu turno, é firme no sentido de que a 
Constituição Federal delineou o arcabouço normativo que confere especial proteção aos direitos da crian-
ça, mormente àqueles afeitos à sua personalidade, colocando-os como verdadeiros corolários da dignidade 
da pessoa humana.

ESTADO DE FILIAÇÃO RECONHECIDO VOLUNTARIAMENTE PELO PAI BIOLÓGI-
CO. SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. VERDADE REAL QUE SE SOBREPÕE 
À FICTÍCIA. […] 5. O registro público tem por princípio conferir segurança jurídica às relações 
civis e deve espelhar a verdade real e não fictícia. 6. É consectário da dignidade humana que os 
documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida, desde que a retificação 
não atente contra a ordem pública. 7. O princípio da supremacia do interesse do menor impõe que 
se assegure seu direito ao reconhecimento do verdadeiro estado de filiação, que já é voluntariamente 
exercida pelo pai biológico. […] (REsp 1328306/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013)

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de investigação de paternidade e maternidade. Vín-
culo biológico. […] O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indis-
ponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer restrição, em face dos pais ou seus 
herdeiros. - O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1º, inc. 
III, da CF/88, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, traz em seu bojo o 
direito à identidade biológica e pessoal. - Caracteriza violação ao princípio da dignidade da pessoa 
humana cercear o direito de conhecimento da origem genética, respeitando-se, por conseguinte, a 
necessidade psicológica de se conhecer a verdade biológica. […] (REsp 833.712/RS, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 347)

Uma vez delineadas tais premissas, da simples leitura da acusação, conclui-se que os fatos ali narra-
dos atingem patrimônio jurídico de menor impúbere, já que visava alterar indevidamente o seu Estado de 
Filiação, com reflexos nos seus direitos de personalidade, sendo inerente à dignidade humana a necessidade 
que os documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida. Assim, mesmo tratan-
do-se de delitos que tem como finalidade resguardar a Fé Pública, a proteção constitucional assegurada aos 

1 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176262/000491492.pdf?sequence=1, acessado em 20/09/2017.

a juventude requerem, sob pena de omitir-se sobre direito ao qual a Constituição da República 
garantiu ‘absoluta prioridade’ (art. 227). Essa garantia de ‘absoluta prioridade’, a fim de colocar 
crianças e adolescentes ‘a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão’ “(...) é bem ampla e se impõe a todos os órgãos públicos competentes para 
legislar sobre a matéria, exercer controle ou prestar serviços de qualquer espécie para promoção dos 
interesses e direitos de crianças e adolescentes. […] 9. Exatamente na esteira daquela jurisprudência 
consolidada é que cumpre reconhecer o dever do Estado de implementar as medidas necessárias 
para que as crianças e os adolescentes fiquem protegidos de situações que as coloquem em risco, 
seja sob a forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade ou a de 
opressão, situações que confiscam o mínimo existencial sem os quais a dignidade da pessoa huma-
na é mera utopia. E não se há de admitir ser esse princípio despojado de efetividade constitucional, 
sobre o que não mais pende discussão, sendo o seu cumprimento incontornável. [...] (AI 583136, 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 11/11/2008, publicado em DJe-223 DIVULG 
21/11/2008 PUBLIC 24/11/2008)

Vale destacar, ainda, excerto do voto proferido pelo Ministro Maurício Corrêa, no âmbito do 
Recurso Extraordinário 248869, para que se evidencie, com maior clareza, a linha intelectiva alinhavada 
pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 

[…]
5. O estado da pessoa e uma qualificação jurídica que deriva da posição que os sujeitos ocupam 
na sociedade e da qual decorrem direitos e deveres, no ensinamento do mestre Orlando Gomes. E 
mais, regula-se por dispositivos de ordem pública, pois a situação jurídica de cada individuo inte-
ressa a toda sociedade. Esses preceitos não podem ser modificados pela vontade do particular, são 
"jus loublicum", "privatorum pactis mutari non potest".
6. O direito ao nome insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana, princípio alçado a 
fundamento da República Federativa do Brasil (CF, artigo 1°, inciso III). O nome, por sua vez, 
traduz a identidade da pessoa, a origem de sua ancestralidade, enfim o reconhecimento da família, 
base de nossa sociedade. Por isso mesmo, o patronímico não pertence apenas ao pai sendo a enti-
dade familiar coma um todo, o que aponta para a natureza indisponível do direito em debate. No 
dizer de Luiz Edson Fachin” a descoberta da verdadeira paternidade exige que não seja negado o 
direito, qualquer que seja a filiado, de ver declarada a paternidade. Essa negação seria francamente 
inconstitucional em face dos termos em que a unidade da filiação restou inserida na Constituição 
Federal. Trata-se da própria identidade biológica e pessoal uma das expressões concretas do direito 
a verdade pessoal”.
7. Fundado em tais premissas, dispõe expressamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8069/90):”.Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível 
e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, 
observado o segredo de Justiça”.
[…]
10. Esta fora de qualquer duvida, portanto, que o direito ao   reconhecimento da paternidade tem 
conteúdo indisponível, derivado da  própria força impositiva dos preceitos de ordem publica que 
regulam a matéria há que se considerar, ainda, que a proteção a infância, que por óbvio alcança o 
direito a filiação, deve ser tutelado pelo Estado [...] (RE 248869, Relator(a):  Min. MAURÍCIO 
CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 07/08/2003, DJ 12-03-2004 PP-00038 EMENT VOL-
02143-04 PP-00773)

Esse posicionamento encontra apoio no magistério de BERNARDO LEÔNCIO MOURA 
COELHO, “O Bloco de Constitucionalidade e a Proteção à Criança”, in Revista de Informação 
Legislativa nº 123/259-266, 263/264, 1994, Senado Federal:

Bernardes serve-se do Estatuto da Criança e do Adolescente para enunciar que “os pormenores da tu-
tela judicial de menores constante na lei evidenciam que a tutela não pode ser apenas declarada na lei, 
mas precisa ser regulada inteiramente de modo que se possam conhecer os seus limites”. No Direito da 
Criança, tal não ocorre, pois suas características o diferenciam dos demais ramos do Direito. Por ser 
eminentemente protetor, em qualquer interpretação deve ser colocada em primeiro lugar o interesse 
da criança, não necessitando, como quer Bernardes de uma completa regulamentação.
[…]
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I  -  Não se vislumbra, indene de dúvidas, as hipóteses para o trancamento da Ação Penal, que 
demandaria aprofundada análise dos fatos e alegações suscitadas pela Defesa, com incursão prema-
tura sobre o mérito da causa.
II – O trancamento de Ação Penal por falta de justa causa, na via estreita do ‘writ’, somente é viável 
desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que 
não se verifica no presente caso.
III – Em que pese a argumentação dos Impetrantes, a pretensão de trancamento da Ação Penal 
esbarra na necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência essa ve-
dada na via eleita, dada sua estreiteza.
IV – Presença, em tese, dos elementos demonstrativos da materialidade do delito e de indícios da 
autoria, a justificar o prosseguimento da Ação Penal, conforme jurisprudência consolidada dos 
Tribunais Superiores: “1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento 
da ação penal por meio do 'habeas corpus' é medida excepcional, que somente deve ser adotada 
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de ex-
tinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 
delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O reconhecimento da inexistência 
de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação 
a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório 
dos autos, o que é inviável na via estreita do ‘writ’. Precedentes. 3. Para o oferecimento da denúncia, 
exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que 
corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias 
apenas para a formação de um eventual juízo condenatório.” (STJ, RHC nº 90.073/DF, 5ª Tur-
ma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.03.2018).
V – No mesmo sentido é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “A  juris-
prudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida 
excepcional reservada aos casos em que seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios 
mínimos de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade, a revelar evidente constran-
gimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal, o que não ocorre na espécie. 3. Não se 
reconhece a inépcia da denúncia na hipótese em que se descreve minimamente o fato tido como 
criminoso e o acusado pode insurgir-se, com paridade de armas, contra o seu conteúdo. 4. Agravo 
regimental desprovido.” (STF, 2ª Turma, HC n° 140.216/SP AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 
15.02.2018).
VI – No que pertine à alegação de mácula da Decisão que recebeu a Denúncia, bem como daquela 
que analisou as questões trazidas na Resposta à Acusação,  referidas Decisões não se revelaram 
carentes de fundamentação idônea, demonstrando, ainda que de forma sucinta, os fatos e as razões 
de convencimento de seu prolator. É  imperioso registrar que  a Decisão que recebe a Denúncia 
ou aquela que rejeita a absolvição sumária não exigem fundamentação exauriente, sobretudo nos 
casos como o apurado na ação penal objeto deste  ‘writ’, quando foram vitimadas 17 (dezessete) 
pessoas, sendo que 10 (dez) delas morreram em função de uma obra realizada no estabelecimento 
comercial, tendo o Parquet apontado que o Paciente teria autorizado a realização do serviço, o qual, 
em tese, resultou nos eventos descritos em virtude da não observância de normas legais atinentes 
ao funcionamento da empresa.
VII - Inviável o acolhimento do pleito subsidiário de absolvição sumária, repetido nesta Ação de 
Habeas Corpus, sobretudo porque a matéria ainda não foi decidida de forma definitiva pelo Juízo 
de Primeiro Grau, o que resvalaria em indevida supressão de instância, consoante entendimento 
sufragado pelo STJ: “(...) 2. ‘A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita 
o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exaurien-
te, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais,  sob pena de indevida 
antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução 
criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do 
contraditório’  (RHC 60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado 
em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). (...)” (STJ, 5ª Turma, HC nº 463.120/MG, Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca, Dje 14.02.2019).
VIII - Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem.
IX – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

direitos e interesses da criança e do adolescente, no caso concreto, merece maior destaque, em decorrência 
da eficácia normativa de tal previsão constitucional espraiar-se por todo o aparato estatal brasileiro.

Nesta linha de intelecção, a Douta Procuradoria de Justiça no seu parecer lançado às fls. 65/67:

[…] No caso dos autos, indubitável que o menor “T.G.C.J” também é vítima dos crimes supos-
tamente praticados pela Denunciada. Além disso, restou evidente que os crimes foram cometidos 
aproveitando-se da vulnerabilidade da criança […] A propósito, a Lei n.º 8069/90 assegura às 
crianças e aos adolescentes o respeito e a dignidade como pessoas humanos em processo de de-
senvolvimento, abrangendo a preservação da identidade (frise-se), além de garantir a prioridade 
no atendimento nos servidores públicos ou de relevância pública (artigos 4.º, 15 e 17 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – conferir também o art. 3.º da Lei n.º 13257/2016 e o art. 227 da 
Constituição federal).
[…]
Por derradeiro, vale registrar ainda o trecho das informações do Juízo da 2.ª Vara Criminal de 
Feira de Santana: “Entendemos que, no presente caso, em razão da menoridade de uma das par-
tes prejudicada pelo ilícito penal praticado pela denunciada, deva prevalecer a proteção à parte 
hipossuficiente dessa relação, ou seja, devemos acolher, em primeiro plano, os direitos do menor 
T.G.C.J., pois, nesse momento, o Interesse Particular do menor se sobrepõe ao interesse público do 
Estado. […] Portanto, diante do ex posto e aplicação do art. 227 da CRFB ao caso cem estudo, deve 
ser fundamentada em princípios constitucionais que possam resgatar a intenção do legislador, para 
assim, promover a interação que se faz necessária entre o direito e a realidade. Só assim, acreditamos 
que o Interesse particular do Menor T.G.C.J. poderá prevalecer em detrimento ao interesse público 
do Estado neste momento. Assim sendo, devemos interpretar o art. 85 e 131, parágrafo único, 
da LOJ, de acordo com o preceito constitucional do art. 227 da CRFB. E não o contrário!” [… ]

Ante todo o exposto, CONHECE-SE e JULGA-SE IMPROCEDENTE o conflito negativo de 
competência para FIRMAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
FEIRA DE SANTANA para processar e julgar a Ação Penal nº 0803966-52.2015.8.05.0080 e demais 
incidentes a ela correlatos.

Após o trânsito em julgado da presente Decisão, cumpra-se a determinação contida no art. 242 do 
RITJ/BA.

*****

(TJBA – Habeas Corpus nº 8026415-39.2018.8.05.0000. Relator(a): Des. Pedro Augusto 
Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Julgado em 18/06/2019.)

EMENTA. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO DE 10 (DEZ) PESSOAS E 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM RELAÇÃO A OUTRAS 17 (DEZESSETE) PESSOAS 
- INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO PROVOCADO, EM TESE, 
POR OBRA QUE ALI SE REALIZAVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL – ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO 
DE AÇÃO DE CUNHO DOLOSO DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE LASTRO DE PROVA 
QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, INCOMPATIBILIDADE ENTRE 
DOLO EVENTUAL E TENTATIVA - CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRA-
ÇÃO DA AÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE - INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR DEMANDAR ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO ‘WRIT’ - INICIAL ACU-
SATÓRIA QUE POSSIBILITA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADI-
TÓRIO - DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA REALIZADA DE FORMA 
APROPRIADA À ESPÉCIE - QUESTÕES SUSCITADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO 
ANALISADAS DE FORMA SUCINTA E RAZOÁVEL DENTRO DAS ESPECIFICIDADES 
DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHE-
CIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM SEDE DE 
‘HABEAS CORPUS’, NAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS. RISCO DE INDEVI-
DA ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO - ORDEM DENEGADA.
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“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pelo Promotor de Justiça infrafirmado, 
no uso da atribuição legal conferida pelo artigo 129, I da Constituição Federal, vem, perante V. 
Exa., oferecer DENÚNCIA contra:

1. LUCIANO SANTOS SILVA, RG-02980437-00, nascido em 20.11.1967, filho de Orlando dos 
Santos Silva e Vera Lúcia Santos Silva, residente na Rua Padre Arsêncio da Fonseca, Pau Miúdo, 
Salvador-BA.
2.  RAFAEL FABRÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA, RG-798386-26, nascido em 
08.06.1982, filho de Antonio Santos de Almeida e Jucivânia do Nascimento Almeida, residente na 
Rua Marcos Pinheiro, 69, Torre 4, Ap.302, Piatã, Salvador-BA.
3. AUGUSTO ALVES PEREIRA, RG-594957600 SSP-BA, nascido em 29.09.1974, filho de Ani-
sio Alves dos Santos e Odeisa Santos Pereira, residente na Av. Alphavile, nº625, Ap.604, Cond. 
Garden Vile, SalvadorBA.
4. MARIA RITA SANTOS SAMPAIO, RG-03511707-12, nascida em 03.06.1969, filha de An-
tenor Almeida dos Santos e Nilza Silva Santos, residente na Rua Brigadeiro Costa Matos, Lauro 
de Freitas-BA.
5. ERICK BEZERRA CHIANCA, brasileiro nascido em 08.11.1993, filho de Francisco de Assis 
Chianca de Andrade e Maria do Socorro Bezerra Chianca, residente na Rua Sigefredo Pinheiro, 
nº1600, AP.104, Fortaleza-CE;
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
No dia 23.11.2016, por volta das 14 horas, na Farmácia Pague Menos, localizada na Av. Getúlio 
Vargas, Centro, Camaçari, os Denunciados concorreram (de forma comissiva e também omissiva - 
art. 13, §2º, do CP) para a produção e para as dimensões do incêndio que destruiu a referida loja, 
tendo assumido o risco de matar as seguintes pessoas, resultado que foi efetivamente produzido:
1-) Luciane Alves;
2-) Maria do Carmo Santos de Menezes
3-) Celine Peres Souza Castro
4-) Roseane dos Santos
5-) Cristiana do Nascimento
6-) Tatiane Ribeiro Mendes
7-) Lidiane Macedo Silva
8-) Idalia Simão dos Reis
9-) Denilda de Jesus Puridade
10-) Vilma Conceição Santos
Os Denunciados ainda assumiram o risco de matar mais 17 pessoas, o que apenas não ocorreu por 
fato estranho às suas vontades. São elas:
1. Cláudia Plácido de Oliveira
2. Bernarda Pacheco
3. Simara Pereira da Silva
5. Tamela Rejane Alcantara de Souza
6. Edinaldo Rodrigues dos Santos
7. Vanessa Ferreira dos Santos
8. Elisane Costa Pires
9. Luís Fernando Gonçalves de Miranda
10. Rubem Gama de Sousa
11. Fabiana Silva do Nascimento
12. Cristiane da Silva Matos
13. Mariana dos Santos de Santana
14. Walmor Moura de Vasconcelos
15. Joelma Bispo Couto
16. Edilson Soares De Souza

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026415-39.2018.8.05.0000, da 
1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, sendo Impetrantes os advogados GAMIL 
FÖPPEL EL HIRACHE, MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, e, Paciente, AUGUSTO ALVES 
PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a ordem. E o fazem pelas 
razões a seguir explicitadas.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de AUGUSTO ALVES PEREIRA, objetivando 
o trancamento da Ação Penal n° 0503604-81.2017.8.05.0039, em relação ao Paciente, em trâmite na 
1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

O Paciente foi denunciado, juntamente com outros quatro (04) coacusados pela suposta prática 
de “(...) 10 homicídios consumados e 17 tentados, qualificados por motivo torpe e meio cruel, todos em 
concurso formal.” (sic), em razão de fato ocorrido em 23/11/2016, quando, “(...) por volta das 14 horas, 
na farmácia Pague Menos localizada na Av. Getúlio Vargas em Camaçari, teria ocorrido incêndio de gran-
des proporções levando a óbitos e causado lesões corporais.” (sic).

Apontam que a preambular acusatória seria inepta pelo fato de não descrever qualquer ação de 
natureza dolosa que pudesse importar na prática de crime de homicídio, bem como no tocante à qua-
lificadora de motivo torpe, destacando que “(…) não basta a denúncia afirmar que o crime teria sido 
cometido por motivo torpe, era absolutamente necessário descrever adequadamente tal circunstância e de 
que forma teria o Paciente concorrido para sua ocorrência.” (sic).

Destacam que o Paciente somente poderia ser responsabilizado “(...) caso demonstrado ou ao me-
nos descrito na denúncia haver agido com intenção dolosa, contratando os reparos na farmácia com a 
intenção de causar danos ou pouco se importando com o resultado” (sic) .

Por tais motivos pugnam o seguinte:
a) Requer seja confirmado o pedido liminar para o fim de que seja concedida em definitivo a pre-

sente ordem de habeas corpus, reconhecendo a inépcia da denúncia, seja em face da ausência de descrição 
de conduta criminosa por parte do Paciente, seja em face da flagrante ausência de justa para o início da 
ação penal.

b) Caso assim não se entenda, ainda no campo da inépcia, requer seja reconhecida a ausência de 
descrição do apontado motivo torpe, afastando-o da denúncia, bem como a incompatibilidade entre dolo 
eventual e tentativa, afastando da denúncia a acusação quanto aos crimes tentados.

c) Requer, subsidiariamente, seja o Paciente absolvido sumariamente em face da completa ausência 
de base empírica a justificar o processamento da presente ação em relação a ele.

Foram juntados documentos à inicial.
A liminar requerida foi indeferida (ID 2368905).
Foram prestadas as Informações pela Autoridade Coatora (ID 2420166).
Remetidos os autos à douta Procuradoria para manifestação, esta opinou pelo conhecimento e 

denegação da ordem (ID 2568428).
Conforme se observa no ID 271850 o eminente Desembargador Lourival Almeida Trindade, rela-

tor inicial, se deu por suspeito, por motivo de foro íntimo, sendo redistribuído o feito para esta relatoria.

VOTO

Trata-se de  Habeas Corpus,  com pedido de provimento liminar, em benefício de  AUGUSTO 
ALVES PEREIRA, objetivando o trancamento da Ação Penal n° 0503604-81.2017.8.05.0039, em trâ-
mite na 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

Antes de adentrar na esfera argumentativa dos Impetrantes, que gira em torno da desconstitui-
ção da peça incoativa em relação ao Paciente, urge transcrever a Denúncia apresentada pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia:
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18.11.7. É proibida a presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo às garrafas de O2 
(oxigênio). (118.205-6 / I4).

A omissão em cumprir tais normas foi dolosa, tendo os Denunciados, Rafael e Luciano, deixado 
de observar regras básicas aos seus ofícios que teriam evitado os resultados catastróficos narrados 
nesta Denúncia.
Além de violarem normas técnicas, violaram dever advindo do senso comum: realizaram obra com 
materiais perigosos em ambiente extremamente movimentado, como a Farmácia Pague Menos, no 
centro desta cidade.

Mesmo diante dos óbvios riscos aos consumidores, os 2 Denunciados prosseguiram com os servi-
ços, mantendo materiais inflamáveis no local, o que causou a explosão, o incêndio e o desabamento 
da laje da Farmácia.
Os dois denunciados, Luciano e Rafael, omitiram-se dolosamente em adotar as normas técnicas e 
em seguir o senso comum, e deram causa ao incêndio e às mortes e lesões às vítimas.

EMPRESA CHIANCA

No mesmo dia em que a empresa AR Empreendimentos Ltda realizava serviços no ar condicionado 
da Loja Pague Menos, a empresa Chianca estava efetuando serviços de manutenção no telhado, 
com corte, solda e esmerilhamento, tudo em virtude de severas goteiras que afligiram o imóvel no 
mês de Novembro/2016. Também estavam sendo realizados pela Chianca serviços de pintura. A 
empresa é de responsabilidade do Denunciado ERICK CHIANCA, que fora contratado pela Pa-
gue Menos para o serviço e tinha como funcionários Edilson Soares de Souza e Fernando Vieira de 
Farias, que agiam sob as ordens do dono da empresa.
Durante a manhã do dia 23.11.2016, foram realizados serviços de solda por Edilson e Fernando, 
o que ocasionou queda de material de solda dentro da Farmácia, fato que foi visualizado pela 
Denunciada  Maria Rita. Para a tarde, ficaram reservados os serviços de pintura. Tais serviços 
foram realizados pela Empresa Chianca, executados por Edilson e Fernando, sob ordens de Erick 
Chianca, responsável pela Empresa e a quem competia determinar e fiscalizar o cumprimento das 
normas técnicas.

A NR-18 assim dispõe:

“18.26.4. Nos locais confinados e onde são executados pinturas, aplicação de laminados, pisos, 
papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de manipulação e emprego 
de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser toma-
das as seguintes medidas de segurança:
a) proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro material que possa 
produzir faísca ou chama; (118.530-6 / I4)
b) evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de centelhamento, inclusive por 
impacto entre peças; (118.531-4 / I4)
c) utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão; (118.532-2 / I4)
d) instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, vapores inflamáveis 
ou explosivos do ambiente; (118.533-0 / I4)
e) colocar nos locais de acesso placas com a inscrição “Risco de Incêndio” ou “Risco de Explosão”; 
(118.534-9 / I2)
f) manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros; (118.535-7 / I2)
g) quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos afastados de 
fôrmas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou 
explosivas. (118.536-5 / I2)”.

A omissão em cumprir tais normas foi  dolosa, tendo o Denunciado Erick deixado de observar 
regras  básicas que teriam evitado os resultados catastróficos narrados nesta Denúncia.
Além de violar normas técnicas, violou dever advindo do senso comum: realizou obra com ma-
teriais perigosos em ambiente extremamente movimentado, como a Farmácia Pague Menos no 
centro desta cidade. Mesmo diante dos problemas ocorridos durante a manhã do dia 23.11.2016, já 

17. Fernando Vieira De Farias
As vítimas não fatais tiveram lesões corporais de diversas naturezas, conforme laudos nos autos, 
tendo poucas delas saído ilesas. Mesmo as ilesas apenas escaparam da morte por motivos alheios 
à vontade dos Denunciados, cujo dolo consiste em agir de forma a assumirem os riscos de matar 
tantas pessoas quantas estivessem ao alcance do devastador incêndio que causaram.”

OS FATOS

Na referida data, a Farmácia Pague Menos estava aberta e funcionando normalmente ao público, 
não obstante a realização de serviços perigosos que estavam sendo praticados no segundo piso da 
loja, por duas empresas, a “Chianca Construções e Serviços Eirelli-ME” e a “A R Empreendimentos 
e Serviços de Limpeza Ltda” , ambas devidamente qualificadas nos autos, que atuavam em descon-
formidade com as normas técnicas aplicáveis - p.ex. NORMA REGULAMENTADORA 18 - NR 
18 do Ministério do Trabalho.
Em função da utilização de conjunto conhecido como “OXI-GLP” pelos responsáveis pela em-
presa “AR Empreendimentos e Serviços de Limpeza Ltda”, houve liberação de GLP no local, que 
resultou numa explosão que abalou a estrutura do imóvel e causou o desabamento da laje em cima 
das pessoas que estavam dentro da Loja Pague Menos. Com a explosão e o desabamento, o fogo 
tomou conta de todo o local, sendo alimentado pelos diversos materiais inflamáveis que lá estavam, 
colocados pela empresa “Chianca Construções e Serviços Eirelli-ME” e pela própria Pague Menos, 
que vendia no local produtos inflamáveis.
Com a proporção do incêndio, as pessoas que estavam no local ou foram mortas pelo fogo e pelo 
desabamento, conforme laudos, escaparam da morte por terem conseguido fugir (fato alheio à 
vontade dos denunciados).
O descumprimento das normas técnicas, a falta do fechamento da Farmácia para a realização dos 
serviços, e as condições estruturais do prédio onde funcionava a Farmácia foram causas do incên-
dio citado(Art.13 do CP), tendo os Denunciados contribuído para os resultados fatais da seguinte 
forma.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

EMPRESA “A R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA”.

A referida empresa é de responsabilidade do Denunciado Rafael, tendo como técnico responsável 
o Denunciado Luciano. No dia 23.11.2016, a empresa “AR Empreendimentos” realizava serviço 
de manutenção no ar condicionado da  Farmácia Pague Menos, tendo se utilizado de conjunto 
“OXI-GLP”, tendo perícia técnica realizada pelo DPT confirmado que “a causa mais provável da 
explosão, seguida de um incêndio e desmoronamento da laje do primeiro mezanino, que ocorreram 
no imóvel situado na Farmácia Pague Menos, situada na Av. Getúlio Vargas, Camaçari-BA, foi a 
ocorrência de dispersão (liberação) de líquidos inflamáveis armazenados sob pressão, Gás Liquefei-
to de Petróleo(GLP), devido a utilização do conjunto “OXI-GLP”.
O laudo do DPT conclui ainda que “não deveria ter sido utilizado o conjunto OXI-GLP. E ainda 
que tal conjunto fosse utilizado, o cilindro de GLP não possuía, nas mangueiras, válvulas anti-re-
torno de chama e reguladora de pressão, conforme a Norma recomenda “(sic). Em outra passagem, 
reafirma o laudo: “Vale ressaltar que tal sistema (conjunto OXI-GLP) não deveria estar sendo 
utilizado no local, em razão da deficiência/inexistência de ventilação e de exaustão do imóvel, que 
apresentava características de local confinado” .
A NR-18 assim dispõe:

18.11.5. Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar, 
que envolvam geração de gases confinados ou semiconfinados, é obrigatória a adoção de medidas 
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação do trabalhador, conforme 
mencionado no item 18.20 - Locais confinados. (118.203-0 / I4).

18.11.6. As mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso das chamas na saída do 
cilindro e chegada do maçarico. (118.204-8 / I4).
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Segundo os Impetrantes a Denúncia seria inepta  no que diz respeito ao Paciente AUGUSTO 
ALVES PEREIRA pelas seguintes razões:

I) Ausência de descrição de qualquer ação de natureza dolosa que pudesse importar na prática do 
crime de homicídio;

Sobre esse tema destacam que: “34. No caso em tela, como visto, a contratação de empresas con-
ceituadas para realizar reparos em imóvel é atividade normal da vida cotidiana, praticada diariamente por 
milhares de gerentes ou administradores por todo o País, não podendo a conduta do agente ser inquinada 
de criminosa, já que em nada criou ou incrementou o risco necessário para a ação criminosa. 35. O mes-
mo se diga em relação a suposta omissão do Paciente no fechamento da farmácia. 36. Ora, no presente 
caso, em que a acusação também recai sobre os profissionais que executavam os serviços, não basta afirmar 
que o Paciente se omitiu. 37. Haveria a denúncia de demonstrar o que na suposta omissão caracterizou 
o incremento do risco para a produção do resultado. 38. Afinal, dar o “ok” para o início das obras não 
significa dizer que estaria autorizada a realização de qualquer tipo de serviço, de qualquer forma. Mas a 
realização dos serviços nos moldes técnicos exigidos. 39. Não fosse assim, não teriam sido contratados 
profissionais para a realização de serviços. O que, por óbvio, diminui os riscos ao invés de aumentá-los. 
40. Dessa forma, para que a sua omissão fosse penalmente relevante haveria a acusação de demonstrar 
que o Paciente estava ciente do risco da produção do resultado incêndio em razão da execução da reforma 
e, consequentemente, do resultado morte e, ainda assim, teria assumido o risco de não fechar a farmácia. 
41. Entender em sentido contrário seria autorizar o oferecimento de denúncia contra qualquer pessoa que 
tenha, mesmo ignorando o resultado criminoso que viria a ocorrer, nada feito para impedi-lo. 42. Ora, 
não se pode buscar impedir aquilo que não se imagina viesse a ocorrer. 43. Como se vê, por qualquer ân-
gulo que se analise a questão, falece tipicidade ao fato descrito na denúncia que narra simplesmente uma 
atividade lícita do agente, sem esclarecer onde estaria seu dolo ou de que forma sua ação teria criado ou 
incrementado o risco para a prática do crime. 44. A denúncia, como veículo da proposta acusatória, não 
é mera peça de formalização da aplicação do direito penal. Seu conteúdo é extremamente relevante para 
circunscrever os limites da acusação e seus detalhes materiais. 45. Afirma-se, inclusive, que a denúncia, ao 
invés de mera peça legitimadora da imposição da pena, é o primeiro local onde o acusado deve encontrar 
asseguradas suas garantias constitucionais”.

II) Denúncia inepta quanto à qualificadora de motivo torpe;
No tocante a essa questão argumentam que: “56. Ao contrário do afirmado, no entanto, não basta 

a denúncia afirmar que o crime teria sido cometido por motivo torpe, era absolutamente necessário des-
crever adequadamente tal circunstância e de que forma teria o Paciente concorrido para sua ocorrência. 
57. Com efeito, no que diz respeito ao alegado motivo torpe, afirma a inicial acusatória que: “Para os 
empregados das empresas, que tiveram participação decisiva no evento, a motivação foi a manutenção 
dos seus empregos, sem se importarem que as suas ações e omissões pudessem causar, como efetivamente 
causaram, a morte de diversas pessoas e a quase morte de outras tantas. As suas ações e omissões vão 
muito além de qualquer obrigação inerente ao seu vínculo com os empregadores: violaram deveres bási-
cos advindos do senso comum.”. 58. Em outras palavras, pelo que se pôde compreender, o motivo torpe 
apontado na denúncia teria sido, para os empregados da PAGUE MENOS, a manutenção de seus em-
pregos. 59. Em que pese falsa essa conclusão, ainda que verdadeira fosse a imputação, não haveria motivo 
torpe nesta motivação. 60. Motivo torpe é aquele repugnante, abjeto. Aquela motivação desprezível e que 
repugna o ser humano médio.”.

III) Da incompatibilidade entre o dolo eventual e tentativa;
Quanto a essa irresignação pondera que: “70. No que tange a flagrante incompatibilidade entre o 

dolo eventual e a tentativa, aduz a decisão atacada que seria necessária a realização de instrução processual 
para que, uma vez elucidado os fatos, pudesse se afastar a imputação pelos crimes de homicídio tentado. 
71. Ao contrário do afirmado, no entanto, a incompatibilidade é de ordem legal, apresentando-se pela 
simples análise hermenêutica das normas penais. 72. Mais, do que isso, se pode-se afirmar com tran-
quilidade que a instrução processual não terá o condão de suprimir os defeitos da inicial. 73. Primeiro 
porque a fase de colheita das provas não se destina a correção de imperfeições da inicial acusatória, mas 
a comprovação do que foi descrito. 74. Segundo porque os termos da denúncia apresentam contradição 
insuperável, na medida em que não é possível que o sujeito atue com vontade de produzir o resultado e, 
ao mesmo tempo, assuma o risco da produção de resultado não querido. 75. A incompatibilidade entre 
o dolo eventual e a tentativa é evidente.”.

citados, prosseguiu-se com os serviços, mantendo-se materiais inflamáveis no local, o que concor-
reu para o incêndio, para as proporções que o incêndio tomou, e para as mortes e lesões às vítimas.
Omitiu-se o denunciado e prosseguiu com os reparos contratados, quando as normas técnicas e o 
senso comum, e por conseguinte o Código Penal, o obrigava a sequer começar os serviços da forma 
em que optou fazer.
O dolo, portanto, dirigia-se à realização do serviço contratado, custasse o que custasse. E custou a 
vida de 10 pessoas e quase vitimou mais 17.

EMPRESA PAGUE MENOS

Durante o mês de Novembro de 2016, foram reportadas chuvas na cidade de Camaçari, que oca-
sionaram diversas goteiras na Farmácia Pague Menos. Além disso, a laje da Farmácia, que levava ao 
mezanino, tinha problemas estruturais, e “vibrava” com o simples caminhar sobre a laje. Os riscos 
eram iminentes, e conhecidos da gerente local da Pague Menos, a Denunciada Maria Rita e do 
Gerente Regional, o Denunciado Augusto, ambos sendo os funcionários mais próximos da cena do 
crime e com domínio das ações e omissões que desencadearam o incêndio.
Exclusivamente por tal fato, o senso comum determinava que a Farmácia fosse fechada para refor-
mas, evitando perdas de vidas humanas. Não procederam assim os Denunciados, que deixaram de 
determinar o fechamento da loja, assumindo para si o risco de produzir o resultado.
A Gerente local, Maria Rita, esteve no dia a dia da Farmácia durante o mês de Novembro de 2016, 
e conhecia todos os riscos que o local oferecia aos consumidores. E Mais. Durante o início das obras 
pela empresa Chianca, presenciou a queda de material de solda na Farmácia, onde obviamente ha-
via produtos inflamáveis, como éter, álcool e acetona, e omitiu-se, sem tomar qualquer providência 
para o fechamento do estabelecimento ao público. Assentiu para o prosseguimento das obras, cien-
te dos riscos e das consequências. Com a sua omissão, causou o resultado que ora lhe é imputado.
Por sua vez, o Denunciado Augusto Alves, gerente regional da Pague Menos, foi comunicado pela 
Denunciada Maria Rita sobre a necessidade das obras citadas no imóvel da Pague Menos, esteve no 
local dias antes para verificar pessoalmente as intervenções que deveriam ser autorizadas, deu o OK 
para o início das reformas e omitiu-se sobre o fechamento da Farmácia durante as obras. Manteve 
a diretriz da empresa de não fechar o estabelecimento em hipótese alguma mesmo diante das cir-
cunstâncias fáticas por ele constatadas in loco, assumindo para si o risco de produzir o resultado.
As omissões ora expostas, imputadas a todos os denunciados, foram praticadas visando à manu-
tenção do lucro. Para os donos da empresa Chianca e AR Empreendimentos era o lucro advindo 
dos contratos de prestação de serviço com a Pague Menos, executados sem a observância de nor-
mas técnicas básicas, o que obviamente barateava a prestação do serviço e maximizava o lucro.
Para os empregados das empresas, que tiveram participação decisiva no evento, a motivação foi a 
manutenção dos seus empregos, sem se importarem que as suas ações e omissões pudessem causar, 
como efetivamente causaram, a morte de diversas pessoas e a quase morte de outras tantas. As suas 
ações e omissões vão muito além de qualquer obrigação inerente ao seu vínculo com os empregado-
res: violaram deveres básicos advindos do senso comum.
Diante do exposto, todos os denunciados encontram-se incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos 
II (motivo torpe) e III (meio cruel), do Código Penal, por 10 vezes na forma consumada e por 17 ve-
zes na forma tentada, em concurso formal (Art. 70 do CP), requer o Parquet Estadual seja recebida 
e autuada a presente Denúncia, sendo os Denunciados citados para apresentarem defesas escritas, 
devendo, ao final, ser pronunciados e submetidos a júri popular, quando deverão ser condenados, 
ouvindo-se, no curso da instrução, as testemunhas adiante arroladas.
Na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público requer a fixação de valor mí-
nimo para a reparação dos danos morais causados pela infração, ficando os danos materiais a se 
comprovar, caso a caso, na esfera cível. Requer, portanto, a condenação dos acusados à reparação 
dos danos extra patrimoniais causados por suas condutas, fixando-se um valor mínimo equiva-
lente a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) reais para os herdeiros de cada vítima fatal e 
R$200.000,00 (duzentos mil) reais para cada vítima não fatal. Os valores, exclusivamente a título 
de danos morais, devem ser rateados entre os condenados, na medida da sua culpabilidade, confor-
me decisão final deste Juízo. Camaçari-BA, 26 de julho de 2017. BRUNO SANFRONT. Promotor 
de Justiça”.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUGUSTO ALVES PEREIRA contra decisão que 
manteve o recebimento da denúncia, rejeitando a preliminar de absolvição sumária e designando 
audiência de instrução para o dia 05/12/2018 às 09:30h.
O art. 382 do Código de Processo Penal CPP, que dispõe sobre os embargos de declaração em 
primeiro grau de jurisdição no sistema processual brasileiro, prevê que qualquer das partes poderá, 
no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 
ambiguidade, contradição ou omissão.
Os embargos de declaração constituem o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, 
bem como a solucionar a contradição ou o suprimento da omissão verificada no veredicto embarga-
do, não se olvidando que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao oficio judican-
te, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com o espírito de com-
preensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do 
devido processo legal”. (STF. AI-AgR-ED n. 163047/PR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18-12-1995).
O intuito é o esclarecimento ou a complementação. Têm, portanto, caráter integrativo ou aclara-
tório.
Nessa senda, esclarece a doutrina:
“Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a) ambiguidade (estado daquilo que possui duplo 
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b) 
obscuridade (estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no recep-
tor da mensagem; c) contradição (trata-se da incoerência entre uma ação anterior e outra posterior, 
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do 
julgado; d) omissão (é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar 
algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso).”  (NUCCI, Guilherme de 
Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 853/854).
A peça estampada às fls. 2.045/2.050, infirma que a decisão é omissa pois não apreciou todas as 
teses apresentadas pela defesa em sede de resposta à acusação. Nesse comenos, foi requerida a 
revisão do julgado, para que seja sanada a omissão suscitada, analisando e reconhecendo as teses 
preliminares.
Observa-se da decisão que este Juízo rejeitou a preliminar de absolvição sumária, entendendo que 
não se vislumbra de forma concreta qualquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, de 
modo a ser imprescindível a fase instrutória para melhor elucidação dos fatos.
Realmente, não foram abordadas de forma expressa na decisão infirmada as preliminares de inépcia 
formal da denúncia quanto aos crimes e suas qualificadoras; incompatibilidade entre o dolo even-
tual e a tentativa; ausência de descrição de dolo; e ausência de justa causa.
Ocorre que, embora reconhecida a omissão apresentada na decisão judicial, a ser superada pelos 
presentes embargos de declaração, não lhe deve ser dado os efeitos infringentes requeridos.
Em relação às alegações de inépcia da denúncia, observa-se que a exordial atende aos requisitos do 
artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, as qualificações dos acusados, as classificações dos crimes e rol de testemunhas, 
além de supostas qualificadoras, de modo que a elas não cabe razão.
A denúncia fora elaborada com clareza e concisão, tendo sido imputadas aos réus condutas específi-
cas, determinadas no tempo e espaço, relacionadas às suas participações na consumação e tentativa 
de homicídios. A inicial mostra a participação do acusado AUGUSTO ALVES, gerente regional 
da Pague Menos, que esteve no local e autorizou as intervenções e início da reforma, mas omitiu-se 
sobre o fechamento da Farmácia durante as obras, visando a manutenção do seu emprego, sem se 
preocupar com suas ações/omissões, de maneira a assumir o risco de produzir o resultado, o que 
ocasionou a morte de diversas pessoas por incêndio, além de quase matarem outras.
A peça mostra-se inteligível e com acusação certa e definida, permitindo o pleno exercício do 
direito de defesa, sendo inconsistente impugnação sob os argumentos de não descrição de ação de 
natureza dolosa, não descrição de motivo torpe ou meio cruel na execução do delito e não come-
timento dos crimes, sendo este último de cunho meritório, devendo ser aguardada a realização da 
instrução para eventual desconstituição dos fatos indiciários.

IV) – Da ausência de justa causa – Pedido de absolvição sumária.
Em defesa desse argumento aduzem que: “85. Ao contrário do afirmado pela decisão atacada, os 

documentos acostados aos autos pela acusação não conferem o suporte fático à narrativa apresentada pela 
denúncia, que carece de justa causa. 86. Com efeito, das 46 pessoas ouvidas ao longo do processo, somen-
te três mencionam o nome do Paciente. Todas as demais sequer fazem referência a ele! 87. Ao contrário 
do afirmado, os depoimentos demonstram justamente o contrário do pretendido pela acusação, deixando 
claro a absoluta ausência de responsabilidade do Paciente no evento danoso. 88. As únicas testemunhas 
que mencionam nome do Paciente em todo o processo são FABIANA SILVA DO NASCIMENTO 
e CRISTIANE DA SILVA MATOS, fazendo-o de maneira superficial.”, e destes depoimentos “97. 
Nenhuma outra menção ao nome do Acusado é feita em todo o caderno inquisitorial!!! 98. Ora, como, 
a partir de tais depoimentos, pode alguém ser acusado de 10 homicídios consumados e 17 tentados? 99. 
Quais elementos de prova autoriza a afirmação constante da denúncia de que o Acusado “omitiu-se sobre 
o fechamento da Farmácia durante as obras” ou de que “manteve a diretriz da empresa de não fechar 
o estabelecimento em hipótese alguma mesmo diante das circunstâncias fáticas por ele constatadas in 
loco”? 100. Nenhuma das testemunhas faz esta afirmação e esta conclusão não se pode retirar de nenhum 
elemento probatório ou mesmo indiciário ao longo de todo o inquérito policial”.

Sobrelevam, ainda, que: “106. Como se vê, a afirmação constante da denúncia de que o Paciente 
teria se omitido quanto ao fechamento da loja, ou mesmo de que teria determinado o não fechamento, 
não passa de criação mental do Ministério Público que não se encontra alicerçada em qualquer prova. 
107. Mesmo a afirmação de que o Acusado teria estado na loja com dois engenheiros para tratar dos 
reparos milita em seu favor, demonstrando uma preocupação legítima com a realização a contento dos 
reparos, cercando-se de profissionais de nível superior para assessorá-lo. 108. Por outro lado, o só fato de 
haver estado na loja para contratar os consertos necessários ao imóvel não permite supor qualquer previ-
sibilidade de que acidente de tamanha proporção e gravidade pudesse ocorrer.”.

Ao exame dos autos, nota-se que as alegações acima transcritas, trazidas nesta ação de habeas cor-
pus, foram analisadas pelo Juízo Primevo, conforme pode ser observado na Decisão indeferitória dos pe-
didos deduzidos na Resposta à Acusação, bem como dos Embargos de Declaração opostos pelo Paciente, 
a saber:

DECISÃO:

“Compulsando os autos, verifico a apresentação de resposta da acusação pelas defesas dos acu-
sados  Erick Bezerra Chianca, Rafael Fabrício Nascimento de Almeida, Augusto Alves Pereira, 
Luciano Santos Silva, Maria Rita Santos Sampaio  conforme petições de fls 775/801, 805/869, 
1197/1282, 1811/1873, 1936/1966.
Em suas defesas, os denunciados requereram a Absolvição Sumária dos acusados, suscitando, em 
síntese, que: “... diante da insuficiência de provas e da dúvida razoável quanto a causa que provocou 
o acidente, bem como diante da existência de provas de que não poderia ter sido originada da explo-
são provocada por vazamento de GLP conforme já demonstrado no item 03 desta peça) e, por fim, 
em razão da falta de conhecimento e anuência ao serviço prestado, não resta outra alternativa senão 
a absolvição sumária ou, na hipótese mais desfavorável, a sua impronúncia.” (fl. 865).
Instado a se manifestar, o ilustre Representante Ministerial opinou pelo indeferimento dos pleitos 
defensivos, aduzindo que a matéria arguida é de mérito, a qual deverá ser devidamente comprovada 
durante a instrução criminal (fls. 2002/2004).
Da análise dos elementos até aqui colacionados, observo que não cabe prosperar, neste momento, 
a preliminar levantada pelas defesas, se mostrando imprescindível a fase instrutória para melhor 
elucidação dos fatos, de modo que, a princípio, se afasta a tese apresentada pelas defesas, não se 
vislumbrando de forma concreta qualquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 
do Código de Processo Penal.
Desse modo, mantenho a decisão que recebeu a denúncia, e designo a audiência de instrução para 
o dia 05/12/2018, às 09:30 hrs, devendo a Secretaria proceder as intimações necessárias, sobretudo 
dos acusados, das testemunhas a serem ouvidas, dos Representantes do Ministério Público e De-
fensoria Pública, e dos advogados eventualmente constituídos.
Camaçari (BA), 30 de outubro de 2018. Jacqueline de Andrade Campos Juíza de Direito em Exer-
cício”.
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HC nº371534/SE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Dje 01.04.2019, de igual forma: AgRg no RHC 
109966/MT, 5ª Turma, Relator Min. Jorge Mussi, Dje 22.04.2019, RHC 106998/MA, 6ª Turma, 
Relator Min. Rogério Schietti Cruz, Dje 12.03.2019).

No caso vertente, conforme pode ser observado da leitura da peça Acusatória acima transcrita, ex-
trai-se que houve a transcrição dos fatos e circunstâncias necessários ao exercício da ampla defesa confor-
me preconiza o artigo 41 do Código de Processo Penal (art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição 
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas).

Note-se, por necessário, que não se pode perder de vista que a Ação Penal no Primeiro Grau de 
Jurisdição diz respeito à morte de 10 (dez) pessoas, além de ter deixados feridas outras 17 (dezessete), 
as quais se encontravam no interior de uma farmácia que estava em obras realizadas por duas empresas 
contratadas para reforma no estabelecimento.

Nessa toada intelectiva, denota-se que a Decisão Judicial, que apreciou e rechaçou os argumentos 
da Defesa, a saber: a “não descrição de ação de natureza dolosa, não descrição de motivo torpe ou meio 
cruel na execução do delito e não cometimento dos crimes”, além da “ausência de justa causa invocada 
pelo Acusado (Paciente)”, e a alegada incompatibilidade do dolo eventual e a tentativa;, se encontra 
acobertada pelo manto da razoabilidade, compatível com o momento processual da tramitação do feito.

É sempre bom lembrar que os argumentos defensivos, esgrimidos, de forma exauriente, pelos 
Impetrantes, demandariam uma aprofundada incursão na prova dos autos, cuja instrução judicial sequer 
se iniciou, o que conflitaria com a sistemática processual vigente.

Somente após a instrução processual, assegurado o pleno exercício do direito de defesa, não só do 
Paciente como dos demais Acusados, é que o Órgão Judicial estará apto, de forma percuciente, a formar 
a sua convicção acerca de cada uma das condutas atribuídas aos Réus, entre os quais se inclui o Paciente. 

A propósito cabe transcrever o entendimento do STJ:

“Não se pode descuidar do fato de que da narrativa delitiva deve ser possível o exercício da ampla 
defesa e do contraditório, bem como lembrar que os acusados se defendem dos fatos e não da tipi-
ficação dada pelo Parquet, sendo reservado para a instrução criminal o detalhamento mais preciso 
de suas condutas, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal.” (STJ, HC 
476980/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje 26.04.2019).

“A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, 
pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de 
seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante 
a ponto de ser demonstrada de plano.” (STJ, RHC 108054/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Felix 
Ficher, Dje 19.03.2019).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E 
CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUS-
TA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICU-
LUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊN-
CIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o trancamento do processo em habeas 
corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira 
inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materiali-
dade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações 
essas não caracterizadas na espécie.
2. A inicial acusatória descreveu os supostos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias. 
Além disso, o Tribunal a quo foi claro ao afirmar a presença de indícios suficientes de autoria deliti-
va, sobretudo porque as vítimas identificaram o recorrente como um dos agentes que participaram 
da empreitada ilícita. 3. O exame da alegação defensiva demandaria ampla dilação probatória, em 
verdadeiro juízo de mérito sobre o envolvimento do acusado na ação criminosa, providência incom-
patível com a via estreita do habeas corpus.” (STJ, RHC 107866/SP, 6ª Turma, Relator Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, DJe 10.04.2019).

Quanto à ausência de justa causa invocada pelo acusado, nota-se que a denúncia resta amparada em 
indícios de autoria e materialidade delitivas, especialmente obtidas mediante documentos constan-
tes em Inquérito Policial, em relação aos increpados. Vejamos o julgado a seguir:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DENÚNCIA OFERECIDA IMPUTANDO AO RE-
CORRIDO A PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 180, CAPUT, 304 E 
307, TODOS DO CÓDIGO PENAL REJEIÇÃO D A EXORDIAL ACUSATÓRIA FALTA 
DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS LAU-
DOS DEFINITIVOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE MATERIAL, QUE DEIXA M 
VESTÍGIOS NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR EXPRESSA D ETER 
MIN AÇÃO LEGAL INSURGÊNCIA DO MINISTÉR IO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DE 
INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES SUPRIDOS POR OUTROS 
MEIOS DE PROVAS CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE 
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade no ofereci-
mento da denúncia, a ensejar a sua rejeição, na medida em que evidenciada a justa causa para a sua 
propositura. 2. Não se deve confundir a necessidade de indícios de autoria e materialidade para o 
oferecimento da denúncia com aquela que credencia efetivamente uma condenação, pois estar-se-ia 
antecipando um juízo condenatório ou absolutório. Quando do recebimento da denúncia, os indí-
cios a respeito da autoria e materialidade dos crimes citados não precisam ser vigorosos, apenas o 
suficiente para permitir uma investigação judicial a respeito dos fatos, o que ocorre aqui. (...)” (TJ 
PR - RSE. 1.261.483-6 Acórdão, Relator Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento:11/12/2014, 
2ª Câmara Criminal, Data da Publicação 23/01/2015) GRIFOS NOSSOS.

A ausência de justa causa deve ser reconhecida apenas quando evidente a inocência dos réus, ou 
restar clara a atipicidade da conduta. Contudo, no caso dos autos, depende de dilação probatória. 
Havendo indícios, o feito deve ser processado em seus ulteriores termos, sendo que eventuais diver-
gências serão objeto de melhor apuração durante a instrução, não podendo o Juízo, neste momento, 
antecipar posição condenatória ou absolutória.
O mesmo deve ser dito quanto à tese de incompatibilidade do dolo eventual e a tentativa, que so-
mente poderá ser melhor analisada após a instrução processual, através da elucidação dos fatos, não 
podendo ser afastada a imputação dos homicídios tentados por ora. Neste momento procedimental 
é precoce afirmar a existência de dolo eventual e negar a existência de dolo direto, sendo mais pru-
dente reservar tal apreciação para a sentença ao final da primeira fase.
Assim, REJEITO as preliminares arguidas pelo acusado AUGUSTO ALVES PEREIRA, que não 
foram analisadas na decisão atacada, na forma acima fundamentada, mantendo o recebimento da 
denúncia efetivado nestes autos.
Por fim, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para sanar a omissão 
apontada, mantendo todos os demais termos da decisão objeto dos presentes embargos de declara-
ção. P.R.I. Adotem-se as providências necessárias para a realização válida da audiência de instrução 
designada para o dia 05/12/2018.”.

Pois bem.
Ao analisar estes autos, mesmo diante do extenso rol de alegações apresentadas pelos Impetrantes, 

extrai-se que razão não lhes assistem.
É por demais cediço o entendimento jurisprudencial de que o trancamento de ação penal, atra-

vés desta ação autônoma de impugnação, a qual, pela própria natureza, é de salvaguarda primordial da 
liberdade de locomoção do cidadão, e pela necessidade de rapidez de seu trâmite, não se admite dilação 
probatória. O habeas corpus é medida excepcional, somente devendo amparar àquelas situações nas quais 
sejam demonstrados, de plano (sem nenhuma dúvida), a atipicidade da conduta do acusado, ausência de 
indícios de autoria ou falta da materialidade delituosa, ou quando existente alguma causa de extinção da 
punibilidade.

Assim, tem trilhado remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio 
do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca 
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou 
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (STJ, 5ª Turma, 
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carentes de fundamentação idônea, demonstrando, ainda que de forma sucinta, os fatos e as razões de 
seu convencimento.

É imperioso registrar que a Decisão que recebe a Denúncia ou aquela que rejeita a absolvição su-
mária não exigem fundamentação exauriente, sobretudo nos casos como o apurado na ação penal objeto 
deste “writ”, quando foram vitimadas 17 (dezessete) pessoas, sendo que 10 (dez) delas morreram em 
função de uma obra realizada no estabelecimento comercial, tendo o Parquet apontado que o Paciente 
teria autorizado a realização de serviços, os quais, em tese, na versão do Órgão acusador, foram executados 
sem que se observasse os deveres normativos atinentes à espécie.

Por conseguinte, impossível o conhecimento do pleito subsidiário de absolvição sumária, sobre-
tudo porque a matéria ainda não foi decidida de forma definitiva pelo Juízo de Primeiro Grau.

Nessa situação, nunca é demasiado colacionar o entendimento sufragado pelo SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“(...) 2. ‘A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvi-
ção sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a 
natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 
de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devi-
da observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório’(RHC 
60.582/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 
19/12/2016). (...)” (STJ, 5ª Turma, HC nº 463.120/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
Dje 14.02.2019).

Do exposto, na esteira do Parecer Ministerial, voto pela Denegação da Ordem.

*****

(TJBA – Apelação nº 0503086-75.2016.8.08.0088. Relator(a): Des. Julio Cezar Lemos 
Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 01/08/2018.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. RE-
GULAR INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO RECORRENTE DO TEOR 
DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO FORA 
DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OB-
JETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORMAÇÃO 
DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO NA INTIMAÇÃO 
SOBRE O DESEJO EM RECORRER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDEN-
TES DO STJ E DO STF. CONCLUSÃO: NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503086-75.2016.8.05.0088, da 
Comarca de Guanambi/BA, sendo Apelante José Evangelista dos Santos Júnior e Apelado, o Ministério 
Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO 
CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por José Evangelista dos Santos Júnior, em face 
de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/
BA, nos autos da ação penal em epígrafe.

Narra a inicial (fls. 01/02), in verbis:

“ Consta dos autos do incluso inquérito policial, instaurado através de auto de prisão em flagrante, 
que no dia 12/11/2016, por volta das 01h:00min, na rua Tiradentes, bairro Vila Nova, nesta cidade, 

“Dessarte, as nuances das condutas imputadas serão melhor elucidadas durante a instrução pro-
cessual, momento apropriado à valoração dos fatos e à produção de provas, sendo prematuro o 
trancamento da ação penal neste momento processual, uma vez que não se revela possível, em 
habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa tra-
zida na denúncia.” (STJ, RHC 98.833/RJ, 5ª Turma, Rel.Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
DJe 28/09/2018).

“1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio 
do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca 
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou 
da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere 
na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o 
exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a 
materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que 
é inviável na via estreita do writ. Precedentes. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas 
a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem 
a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para 
a formação de um eventual juízo condenatório.” (STJ, RHC nº 90.073/DF, 5ª Turma, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, DJe 21.03.2018).

De idêntica forma se posiciona o Supremo Tribunal Federal:

“A jurisprudência desta Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui 
medida excepcional reservada aos casos em que seja patente a atipicidade da conduta, a ausência 
de indícios mínimos de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade, a revelar eviden-
te constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal, o que não ocorre na espécie. 
3. Não se reconhece a inépcia da denúncia na hipótese em que se descreve minimamente o fato 
tido como criminoso e o acusado pode insurgir-se, com paridade de armas, contra o seu conteúdo. 
4. Agravo regimental desprovido.” (STF, 2ª Turma, HC n° 140.216/SP AgR, Rel. Min. Edson 
Fachin, DJe 15.02.2018).

Nesse voto, salvo melhor juízo dos demais integrantes deste Colegiado, entendo que os Impetrantes 
não lograram êxito em demonstrar, de plano, sem necessidade de cuidadoso exame da prova a ser realiza-
da, sob o crivo do contraditório, durante a instrução judicial, a liquidez do direito do Paciente a ponto de 
respaldar o trancamento da Ação Penal, de modo a autorizar seu afastamento do polo passivo da sobredita 
lide, que apenas se inicia.

Logo, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de análise dos fatos que se encontram 
em apuração no primeiro grau de jurisdição, além de que os argumentos trazidos possuem uma vincula-
ção com o próprio mérito da causa, e com ele devem ser decididos opportuno tempore.

Outrossim, não se vislumbra qualquer mácula a ser sanada, nesta via do habeas corpus, acerca da 
Decisão que analisou as teses trazidas com a Resposta à Acusação, especialmente no tocante à inviabilida-
de de acolhimento do pleito de absolvição sumária do Paciente.

Ao contrário, o Magistrado agiu com a cautela necessária, destacando as razões motivadoras de 
seu convencimento, sobretudo pela necessidade de se adentrar no arcabouço probatório a ser ainda 
construído em Juízo, de modo a que se possa, só então, dirimir a respeito da relevância penal da conduta 
do Acusado.

Em outra vertente, não é de ser olvidado que, na esteira do entendimento consagrado 
pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“A assertiva de ausência de fundamentação da decisão que rejeitou as questões suscitadas em respos-
ta à acusação não deve ser acolhida’ quando o magistrado ‘examinou, ainda que de forma concisa, 
as teses defensivas apresentadas e concluiu pelo prosseguimento da ação penal por não vislumbrar 
inépcia da denúncia e nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP’ 
(HC 115.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental desprovido.” (Primeira Tur-
ma, HC nº 131824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.02.2017).

Deveras, no que pertine às alegações de mácula processual da Decisão que recebeu a Denúncia e 
daquela que analisou as questões trazidas na Resposta à Acusação, referidas decisões não se mostraram 
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Já o apelante foi intimado do édito condenatório através de Carta Precatória (fls. 270/297), cuja 
efetiva intimação da sentença ocorrera na data de 11 de outubro de 2018, conforme aponta Certidão do 
Oficial de Justiça de fls. 293.

Como é cediço, o prazo de interposição da apelação é de 05 (cinco) dias, conforme o artigo 593 do 
CPP, ressalvadas a hipótese de interposição através da Defensoria Pública, tendo esta o prazo de 10 (dez) 
dias para apresentar a peça recursal. Além disso, conforme artigo 798 do CPP, “ todos os prazos correrão 
em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”

Nesse cenário, registra-se que a Defensoria Pública protocolou a petição de interposição da presente 
Apelação (fls. 266) apenas no dia 25 de outubro de 2018, conforme se verifica no sistema SAJ através 
da aba “Propriedades do Documento”. Dessa forma, visualiza-se a manifesta intempestividade da peça 
recursal, seja considerando a intimação da própria instituição acerca da sentença, cujo prazo recursal 
encerrou-se no dia 10 de outubro de 2018 (fls. 253/256), seja levando em conta a intimação do próprio 
recorrente, cuja intimação ocorrera em 11 de outubro de 2018, com término na data de 22 de outubro 
de 2018.

Nessa lógica, ocorreu a preclusão temporal, porquanto o recurso não fora interposto dentro do 
prazo previsto em lei. Ausente, portanto, a tempestividade recursal. Outrossim, acerca da tempestividade, 
leciona Renato Brasileiro (2017):

“O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal. Considera- se o 
recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma 
distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (dies a quo) e seu término 
(dies ad quem).

De mais a mais, é importante aduzir que a mera informação assinalada pela Defensoria Pública, 
no sentido de que “ (…) após analisar a certidão lançada as fls. 23 da Carta Precatória nº 0304777-
64.2018.8.05.0274, verificou-se que não foi certificado se o sentenciado manifestou desejo de recorrer da 
sentença prolatada (...)”, não tem o condão de tornar o prazo recursal não suscetível aos efeitos prescri-
cionais e consequente formação da coisa julgada.

Dessa forma, no âmbito da intimação da sentença condenatória, não é necessária a indagação do 
recorrente sobre a sua intenção em recorrer, tampouco a apresentação de termo recursal, diante da inexis-
tência de previsão legal nesse sentido, não constituindo, portanto, providência legal obrigatória.

Na mesma linha de raciocínio, Renato Brasileiro (2017) ensina:

“Apesar de ser obrigatória a intimação do acusado, não há dispositivo legal que determine a necessidade 
de o mandado de intimação de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Na 
verdade, em se tratando de acusado preso, tal providência é de todo recomendável, porquanto, em tal 
hipótese, o réu poderá ter maiores dificuldades em manter contado com seu defensor. Mas daí não se 
pode concluir que esse termo de apelação seja obrigatório.”

Outrossim, entendeu o STF:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELA-
ÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉUS E DEFENSOR CONSTI-
TUÍDO REGULARMENTE INTIMADOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NE-
CESSIDADE DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA SER ACOMPANHADO DE 
TERMO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
[…]
3. Não há qualquer dispositivo legal que determine a necessidade de o mandado de intimação 
de sentença condenatória ser acompanhado de um termo de apelação. Ausência de constran-
gimento ilegal.

(STF, HABEAS CORPUS 93.120-1 SC, Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Una-
nimidade, Data de Julgamento: 08/04/2008)

o indiciado foi preso em flagrante por policiais militares, por estar portando, ilegalmente, uma 
pistola de fabricação estrangeira, calibre 9mm, de uso restrito, com numeração de série suprimida
Apurou-se que policiais militares realizavam rodas pela cidade, quando abordaram o ora denuncia-
do, em via pública, no momento em que ele montava em uma motocicleta de marca Honda, CG 
125, placa policial nº ATC – 6398, licença de Araçatuba-SP, encontrando em poder deste a arma 
de fogo acima referida
Constatado que o acusado não possuía autorização para portar arma de fogo, este foi preso em 
flagrante, sendo a arma apreendida, consoante termo de apreensão de fls. 13
A materialidade delitiva é demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de fls. 13; e os indícios 
de autoria, que conferem justa causa à ação penal, são comprovados pelos depoimentos das teste-
munhas e confissão do acusado na DEPOL.

Por tais fatos, restou o Apelante denunciado nos termos do art. 16,caput e parágrafo único, IV, da 
Lei nº. 10.826/03.

A exordial foi recebida em 12 de dezembro de 2016, em decisão de fl. 32/33.
A prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva no bojo dos autos nº 0301172-

57.2016.8.05.0088 (fls.119 e 124/126)
Impetrou-se Habeas Corpus perante esta Relatoria com o fito de obter a revogação da prisão pre-

ventiva (fls. 78/88), a qual teve a liminar denegada.
Outrossim, impetrou-se Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a revoga-

ção da prisão preventiva, a qual também teve a liminar denegada.
Ultimada a instrução criminal, o Recorrente foi condenado nos termos propostos pela exordial, na 

data de 14 de setembro de 2018, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e determinando, 
consequentemente, a expedição do Alvará de Soltura.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, com razões apresentadas às fls. 301/315, 
pugnando pela absolvição do apelante, o redimensionamento da dosimetria da pena e o regime inicial, 
bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de Direitos.

Nas contrarrazões de fls. 330/337, o Ministério Público refutou os argumentos do apelo manejado, 
requerendo que o recurso fosse conhecido e improvido.

No parecer de fls. 11/14 (autos físicos), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do 
recurso interposto e pelo seu parcial provimento.

VOTO

Não se conhece do recurso interposto, eis que ausente apenas o pressuposto objetivo de admissibi-
lidade recursal da tempestividade, conforme explanado doravante.

Primeiramente, cumpre registrar que no início marcha processual, o recorrente teve sua respos-
ta acusação (fls. 38/46) apresentada pela Defensoria Pública. Contudo, após a apresentação da peça 
defensiva, o recorrente constituiu advogado particular nos autos, apresentando tanto o rol de testemunhas 
(fls. 63/64) quanto o pedido de revogação preventiva (fls. 65/66) anteriormente decretada.

No caminhar processual, o Advogado constituído apresentou renúncia do mandato (fls. 134)
A título de informação, ressalta-se que a impetração do Habeas Corpus de fls. 78/88 foi realiza-

da pelo Advogado constituído (antes da renúncia do mandato), ao passo que o Habeas Corpus de fls. 
177/188 e 211/229 foram impetrados pela Defensoria Pública (após a renúncia do mandato do advogado 
constituído).

Após a apresentação das alegações finais, com a do insurgente sendo apresentada pela própria 
Defensoria Pública (fls. 204/209), houve a prolação do édito condenatório na data de 14 de setem-
bro de 2018.

A intimação da Defensoria Pública acerca do édito condenatório ocorreu através de portal ele-
trônico na data de 18 de setembro de 2018 (fls. 242), tendo transcorrido o prazo de leitura no respectivo 
portal eletrônico em 28 de setembro de 2018, tendo consequentemente iniciado o prazo na data de 01 de 
outubro de 2018 com previsão de encerramento em 10 de outubro de 2018, conforme aponta a certidão 
de intimação de fls. 253/256.

Ressalta-se que, mesmo após a renúncia do mandato do advogado anteriormente constituído, hou-
ve a publicação da sentença através do Diário de Justiça Eletrônico (DJE), disponibilizando-se no dia 21 
de setembro de 2018, e com início de prazo recursal em 25 de setembro de 2018.
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3. Não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da sentença conde-
natória, deva o réu ser indagado acerca da sua intenção de recorrer

(STJ – HC: 233.133 – ES (2012/0027241-8) , Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamen-
to: 22/10/2013, T5 – QUINTA TURMA)

É salutar, inclusive, aduzir que tal entendimento originou a Tese nº 11, do Caderno 69 da 
Jurisprudência em Teses do STJ, sendo disposto o abaixo colacionado:

“Na intimação pessoal do réu acerca de sentença de pronúncia ou condenatória, a ausência de apre-
sentação do termo de recurso ou a não indagação sobre sua intenção de recorrer não gera 
nulidade do ato.”

Assim, embora a Defensoria Pública e o apelante tenham sido regularmente intimados do teor 
da sentença condenatória, a peça recursal fora interposta fora do prazo legal, razão pela qual exsurge a 
preclusão temporal e a consequente formação da coisa julgada, passível apenas de ruptura através da Ação 
de Revisão Criminal.

É como bem diz a expressão em latim: Dormientibus non sucurrit ius (O direito não socorre os que 
dormem).

Portanto, não se conhece do pedido em análise pela ausência do pressuposto objetivo recursal da 
tempestividade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, vota-se no sentido de NÃO CONHECER do recurso de Apelação interposto.

*****

(TJBA – Apelação nº 0000080-98.2016.8.05.0062. Relator(a): Des. João Bosco De Oliveira 
Seixas, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 11/10/2018.)

APELAÇÃO DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTE CONDENADO COMO IN-
CURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO I C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS 
DO CÓDIGO PENAL, A UMA PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRI-
DA EM REGIME FECHADO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRETENSÕES RECURSAIS:

I) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. 
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES CONSIDERADA MERA IRREGU-
LARIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
II) SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS E PRETENSÃO DE DES-
CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INACOLHIMENTO. HIPÓ-
TESE DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CPP QUE SOMENTE ABARCA ERROS 
COMETIDOS NA SENTENÇA QUE NÃO AFRONTEM A DECISÃO DOS JURADOS, O 
QUE NÃO DEMONSTRA SER O CASO DOS AUTOS. VERIFICADA CONTRADIÇÃO 
NO PRÓPRIO VEREDITO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, EMBORA TENHA RE-
CONHECIDO INICIALMENTE QUE O APELANTE AGIU APENAS COM O ANIMUS 
LAEDENDI (QUESITO Nº 3), AFIRMOU SEGUIDAMENTE QUE A INTENÇÃO DO 
MESMO ERA DE TENTAR CAUSAR MORTE À VÍTIMA (QUESITO Nº 4), BEM COMO 
QUE NÃO O ABSOLVIA (QUESITO Nº 5). INCERTEZA QUANTO À VONTADE SOBE-
RANA DOS JURADOS EM DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA AO APELAN-
TE PARA O CRIME DE LESÃO COPORAL GRAVE OU CONDENÁ-LO PELO CRIME 
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VOTAÇÃO CONTRADITÓRIA QUE 

Ademais, no mesmo sentido entende o STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTOR-
PECENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR DO 
ACUSADO E DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO 
LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. De acordo com o artigo 392, inciso 
I, do Código de Processo Penal, o réu preso deve ser pessoalmente intimado da sentença condenatória. 2. 
Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribu-
nal Federal firmaram o entendimento de que, ao ser cientificado da prolação de édito repres-
sivo, não há necessidade de o acusado ser indagado da sua intenção de recorrer.” (STJ – RHC: 
34476 SP 2012/0248719-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/09/2014, 
T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2014)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. 
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TER-
MO DE APELO OU DE RENÚNCIA NÃO ASSINADO PELO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDA-
DE. RÉU E ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADOS. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRA-
ZO RECURSAL. ANULAÇÃO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM 
ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - “A ausência do termo de recurso ou de renúncia 
no ato de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade do processo, por não se tratar de 
providência legal obrigatória” (HC n. 183.332/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TUR-
MA, DJe 28/6/2012).
[…] (STJ – RHC: 66863 SP 2015/0325499-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FON-
SECA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T5 – QUINTA TURMA)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. RÉU 
PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA REALIZADA. INEXIS-
TÊNCIA DE NULIDADE. 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, im-
pondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilega-
lidade no ato judicial impugnado. 2. O impetrante busca a anulação do ato da intimação da 
sentença condenatória, com a devolução do prazo para apelação, sob o argumento de que 
não foi devidamente orientado e instruído do seu direito de recorrer. 3. Paciente e defensor 
devidamente cientificados da sentença condenatória. A exigência do art. 392, I, do Código 
de Processo Penal foi devidamente atendida com a intimação pessoal do réu. 4. Conforme ju-
risprudência desta Corte, não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado 
sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. 5. Habeas corpus não 
conhecido. (STJ – HC: 188248 PR 2010/0193967-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data 
de Julgamento: 27/10/2015, T5 – QUINTA TURMA)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COM-
PETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICA-
ÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A SUPREMA 
CORTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTI-
MAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DA DEFENSORIA PÚBLICA OCORRIDA NO PLENÁRIO DO 
TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA 
DE CIENTIFICAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DIREITO DE RECORRER. INEXISTÊNCIA 
DE OBRIGAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABI-
LIDADE: FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIA-
DO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. SUPERVENIENTE 
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. FRAÇÃO DE REDU-
ÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. 
CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA 
IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[…]
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Em sede de contrarrazões, o Parquet arguiu a preliminar de intempestividade das razões recursais 
e, no mérito, refutou todas as alegações defensivas, pugnando pelo conhecimento e improvimento do 
Apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos (fls. 279/289).

Remetidos os Autos para esta Corte de Justiça, foram distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus 
nº 0010740-46.2016.8.05.0000, vindo-me conclusos (fls. 292), quando, então, abri vistas à douta 
Procuradoria de Justiça (fls. 293), cujo opinativo foi no sentido de conhecer e julgar improvido o Apelo 
(fls. 295/300).

Retornando-me conclusos, após análise deste caderno processual, elaborei o presente relatório e o 
submeti à censura do nobre Desembargador Revisor, que pediu a sua inclusão em pauta.

VOTO

I) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Em sede de contrarrazões, arguiu o Ministério Público a preliminar de intempestividade das razões 
recursais, a qual, entretanto, deve ser rejeitada.

De fato, in casu, observa-se que a apresentação das razões recursais ultrapassou os 08 (dias) estabe-
lecidos no art. 600 do Código de Processo Penal, senão vejamos:

Interposto tempestivamente o Apelo em plenário, na data de 12.12.2017 (fls. 248), foi recebido 
pelo douto magistrado de primeira instância apenas em 12.04.2018 (fls. 256), sendo tal decisão dispo-
nibilizada no Diário de 17.04.2018 (fls. 257), e, logo, considerada como publicada no dia 18.04.2018. 
Diante isso, restaram delimitados os termos a quo e ad quem, respectivamente, como sendo 19.04.2018 
e 26.04.2018, sendo que as razões somente foram juntadas aos autos em 03.05.2018, portanto, indubi-
tavelmente fora do prazo legal (fls. 257-v).

Entretanto, consoante entendimento que vem sendo perfilhado pela remansosa jurisprudência 
pátria, uma vez demonstrada a tempestividade do termo de interposição do recurso, a apresentação ex-
temporânea das razões é considerada como mera irregularidade, não implicando o não conhecimento do 
Apelo.

Nesse sentido, mutatis mutandis, colhe-se recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90. 
1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. 
TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 3) VIOLAÇÃO 
AO ART. 13 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSËNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) 
AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. A tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do 
art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a 
juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.(...)4. Agravo regimental 
desprovido”(STJ, AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUIN-
TA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018)- grifos nossos.

Assim, entendo que se encontram devidamente observados os requisitos de admissibilidade recur-
sal, motivo pelo qual conheço do Apelo.

II) SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS

Por sua vez, como brevemente relatado, inicialmente, insurge-se a Defesa com a sentença proferida 
pelo Juiz Presidente, alegando que se mostra contrária à decisão dos jurados, pois estes, ao responderem 
o quesito nº 03, teriam desclassificado a imputação de crime de homicídio qualificado tentado para o 
delito de lesões corporais, situação esta que, no seu entender, impediria o Conselho de Sentença de ser 

AFETOU IRREMEDIAVELMENTE O VEREDITO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, 
O PRÓPRIO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 564, PARÁGRA-
FO UNICO, DO CPP. VERIFICADA EX OFFICIO A NULIDADE ABSOLUTA DO VERE-
DITO, POR OFENSA AO ART. 5º, INCISO XXXIII, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. NOTÓRIO PREJUÍZO CAUSADO AO APELANTE. OBSERVÂNCIA DO 
BROCARDO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. 
DETERMINAÇÃO DE NOVO JÚRI QUE SE IMPÕE. DEMAIS TESES DEFENSIVAS PRE-
JUDICADAS.
III) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE 
DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO 
STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDA. 
EX OFFICIO, DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DO VEREDITO E DO JULGA-
MENTO, DETERMINADO QUE O APELANTE SEJA SUBMETIDO A NOVO JÚRI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação nº 0000080-98.2016.8.05.0062, tendo como 
Apelante JACKSON DOS SANTOS SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO 
DEFENSIVO E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDA, MAS, EX OFFICIO, DECLARAR 
A NULIDADE DO VEREDITO E DO JULGAMENTO, DETERMINANDO QUE O APELANTE 
SEJA SUBMETIDO A NOVO JÚRI, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes 
termos:

RELATÓRIO

“Trata-se de Apelação interposta às fls. 248, contra a r. sentença de fls. 250/252, cujo relatório 
adoto e acrescento que o MM. Juiz de Direito da Única Vara Privativa do Júri da Comarca de Conceição 
do Almeida, após a devida instrução processual e veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente 
em parte a Denúncia e condenou Jackson dos Santos Souza, como incurso nas sanções do art. 121, § 
2º, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, a 
ser cumprida em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a Defesa arrazoou o Apelo às fls. 258/278, sustentando as seguintes pretensões: I) 
Inicialmente, alegou que a sentença se mostra contrária à decisão dos jurados, tendo em vista que estes, 
antes de serem submetidos ao quesito nº 4, já haviam reconhecido a falta do animus necandi na conduta 
delitiva imposta ao Apelante, motivo pelo qual, diante das respostas incompatíveis, deveria tal questão 
ser vista em prol do acusado, operando-se a desclassificação para o crime previsto no art. 129 do Código 
Penal; II) Subsidiariamente, sustentou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos 
Autos, tendo em vista que, além de não existir testemunha presencial, os elementos do caderno processual 
apontam para a inexistência da intenção de matar a vítima; III) Aduziu, também, que a qualificadora 
motivo torpe foi acolhida pelo Conselho de Sentença em contradição ao que consta dos autos, vez que 
não restou provada a real motivação do delito; IV) Alegou que a pena base foi fixada de forma exacerba-
da, pois ausente fundamentação quanto à culpabilidade e às consequências do crime que ultrapassasse os 
limites da norma legal, devendo, por isso, ser fixada no patamar mínimo legal; V) Insurgiu-se, também, 
com o quantum aplicado na tentativa, pretendendo a redução no máximo previsto legalmente, princi-
palmente diante do laudo de lesões, que concluiu não ter havido risco de vida para a vítima. Requereu, 
portanto, no sentido de que operar a desclassificação para o crime do art. 129 do Código Penal, e, subsi-
diariamente, cassar o veredicto, concedendo ao Apelante a oportunidade de novo Júri ou, ainda, decotan-
do-se a qualificadora imposta e redimensionando a pena base aplicada no mínimo legal, bem como para 
conceder os benefícios da justiça gratuita.
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Quesito 7º: O réu JACKSON DOS SANTOS SILVA, ao deflagrar os tiros contra a vítima, Joelson 
Aureliano de Jesus, o fez com recurso que impossibilitou a defesa da vítima?
(3)SIM  (4) NÃO” – grifos nossos.

Registra-se, portanto, que, ultrapassados os questionamentos acerca da autoria e da materialidade 
delitiva, respectivamente, quesitos nº 1 e 2, de, fato, prosseguiu-se à formulação acerca da desclassifica-
ção para o crime de lesão corporal grave, conforme laudo pericial de fls. 66 - exame que expressamente 
apontou que se tratava de lesão que determinava a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 
trinta dias, e do qual não resultou perigo de vida) -, quando, então, os jurados entenderam que a intenção 
do réu era apenas de lesionar a vítima.

Em seguida, foram formulados quesitos sobre se a intenção do réu, com a mesma conduta descrita 
anteriormente, era de tentar causar a morte da vítima, bem como sobre a absolvição e as qualificadoras 
imputadas ao Apelante, tendo os jurados respondido, também, que teria havido o crime tentado de ho-
micídio qualificado pelo motivo torpe.

Acerca desse contexto, precisamente diante da incongruência das respostas dadas pelos jurados, 
não houve qualquer insurgência defensiva ou do Ministério Público, conforme relatado na ata acostada 
às fls. 246/249. Da mesma forma, atesta-se que não se manifestou o Juiz Presidente sobre a contradição 
ocorrida, quando seria permitido explicá-la aos mesmos e, em seguida, submetê-los à nova votação, ou 
ainda, diante da resposta dada ao quesito nº 3, considerar prejudicados os quesitos seguintes, encerrando 
a votação, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal2

O que se extrai do julgamento em comento, portanto, é que, embora a Defesa sustente que a 
sentença foi contraditória à decisão dos jurados, não é essa a hipótese que incide no caso concreto: o 
que se verifica é que contraditório foi o próprio veredito, diante da incongruência nas respostas dos 
quesitos nº 3, 4 e 5, e não a sentença proferida pelo Juiz Presidente, que se lastreou em uma parte das 
respostas dadas pelo Conselho de Sentença.

Isso porque, embora, inicialmente tenham os jurados afirmado que a intenção do Apelante era 
apenas de lesionar a vítima, logo em seguida, reconheceram que a referida intenção deste era de tentar 
causar a morte da mesma, situação esta que demonstra, claramente, que não souberam interpretar es-
correitamente a razão dos quesitos ou não foram devidamente instruídos sobre as perguntas que seriam 
realizadas.

Diante de tais ponderações, não há como anular parcialmente a quesitação e operar a desclassifi-
cação pretendida pela Defesa - pois não se trata de hipótese de sentença contrária à decisão dos jurados 
-, isso porque constatada a notória mácula na própria vontade soberana do Conselho de Sentença – que, 
inicialmente, desclassificou a conduta imputada ao Apelante para o crime de lesão corporal grave, mas, 
em seguida, condenou o mesmo pelo crime de homicídio qualificado tentado.

O caso em testilha revela, assim, uma nulidade ocorrida posteriormente à pronúncia, a qual deveria 
ser arguida pela Defesa na própria Sessão Plenária do Júri, sob pena de se operar a preclusão consumativa. 
Nesse sentido, expressamente determina a regra inserta no art. 571, inciso VIII, do Código de Processo 
Penal, in verbis: “Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: (…) VIII - as do julgamento em plenário, em 
audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”.

Interpretando a referida norma, a doutrina e jurisprudência pátrias corroboram com o entendi-
mento de que deve ser observado o momento certo para arguir qualquer nulidade da quesitação formu-
lada aos jurados, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação destes àqueles, sob pena de ocorrer a 
preclusão consumativa.

Sobre o assunto, acrescentam, entretanto, que eventual declaração de nulidade absoluta na formu-
lação dos quesitos deverá também observar o brocardo pas de nullité sans grief, cuja regra, considerada 
como norteadora da consideração das nulidades, prevista no art. 563 do Código de Processo Penal. Nessa 
senda de raciocínio:

2 Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando 
aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.
Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o 
declarará, dando por finda a votação.

submetido ao questionamento nº 04, totalmente incompatível com a votação anterior. Sobre tal argu-
mentação, algumas considerações merecem ser feitas.

Cumpre destacar, desde logo, que, diante da regra inserta no art. 593, inciso III, alínea “b”, do 
Código de Processo Penal, que prevê o cabimento de Apelação nos casos em que a sentença do Juiz 
Presidente tenha sido contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, vem sendo perfilhado o enten-
dimento de que a referida hipótese somente abarca erros cometidos na sentença que não afrontem o 
veredito, os quais, exatamente por isso, não implicam em novo julgamento, podendo ser retificados em 
grau recursal.

Entende-se, assim, que, em tal hipótese legal, exige-se uma decisão do Conselho de Sentença que 
não deixe dúvidas quanto aos limites da condenação imposta ao réu, sendo o equívoco da sentença apenas 
referente à aplicação da dosimetria da pena pelo Juiz Presidente.

Especificamente sobre a hipótese em comento, leciona Aury Lopes Júnior, reafirmando a necessi-
dade de que, em tais casos, não exista afronta à decisão dos jurados, sendo os erros apontados restritos à 
uma mera inobservância do magistrado sentenciante com o que foi votado pelos jurados:

“(...) No segundo caso, a sentença do juiz-presidente está me conflito com a decisão proferida pelos 
jurados, ou seja, não observa os limites dados pela decisão dos jurados ao responderem os quesitos.
(...) Acolhendo o apelo fundado nesta alínea “b”, deverá o tribunal ad quem proceder à retificação 
da sentença, sem necessidade de repetição do julgamento. Nesse sentido determina o art. 593, § 
1º, do CPP.
É um defeito que pode ser sanado pelo órgão de segundo grau sem que a nulidade precise ser re-
conhecida e anulado o julgamento, bastando a retificação. Tampouco existe violação à soberania 
das decisões do júri, pois o tribunal está retificando um erro do juiz, e não modificando a decisão 
dos jurados. Inclusive, na segunda hipótese, o que o tribunal faz é exatamente o oposto: corrigir 
a sentença incongruente do juiz, que não respeitou os limites da decisão do júri (...)” (in “Direito 
Processual Penal”. 13ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 1036/1037) – grifos nossos.

Ora, vislumbra-se que não é essa a hipótese dos autos. Vejamos:
In casu, observa-se que, ao serem questionados pelo Juiz Presidente sobre a formulação dos que-

sitos, tanto a Defesa quanto o Ministério Público entenderam que inexistia nulidade, irregularidade ou 
qualquer fato relevante, bem como que o Conselho de Sentença, ao ser indagado sobre o entendimento 
das perguntas a serem feitas, declarou-se habilitado e apto ao julgamento, dispensando maiores esclareci-
mentos, conforme se observa da ata acostada às fls. 248. Em função disso, realizou-se o questionamento 
na seguinte ordem:

“Quesito 1º: No dia 21 de março de 2016 a vítima Joelson Aureliano de Jesus, sofreu disparos de 
arma de fogo, tipo revólver, que lhe causaram as lesões descritas no laudo pericial de fls. 66?
(4) SIM  (3) NÃO
Quesito 2º: O réu JACKSON DOS SANTOS SOUZA, foi o executor dos disparos de arma de 
fogo, fato ocorrido no dia 21 de março de 2016, contra a vítima Joelson Aureliano de Jesus?
(4) SIM  (0) NÃO
Quesito 3º: O réu JACKSON DOS SANTOS SOUZA, quando deflagrou os tiros de arma de 
fogo contra a vítima, Joelson Aureliano de Jesus, tinha a intenção, somente, de lesioná-la, provo-
cando lesões corporais graves, conforme laudo pericial de fls. 66?
(4) SIM  (3) NÃO
Quesito 4º: O réu JACKSON DOS SANTOS SOUZA, quando deflagrou os tiros de arma de 
fogo contra a vítima, Joelson Aureliano de Jesus, tentou causar-lhe a morte, não conseguindo seu 
intento por razões alheias a vontade do réu?
(4) SIM  (0) NÃO
Quesito 5º: O jurado absolve o acusado JACKSON DOS SANTOS SOUZA?
(0) SIM  (4) NÃO
Quesito 6º: O réu JACKSON DOS SANTOS SOUZA, quando deflagrou os tiros de arma de 
fogo contra a vítima, Joelson Aureliano de Jesus, o fez por motivo torpe?
(4) SIM  (3) NÃO
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imputado e suas circunstâncias, segundo as teses desenvolvidas em plenário pela acusação e pela 
defesa; os quesitos, cuja totalidade compõe o questionário, representam, portanto, o meio através 
do qual se conhece o veredicto do tribunal; daí a fundamental importância tanto de sua correta 
formulação, como da inteireza e coerência das respostas resultantes.
(...) Refere-se ainda o Código à nulidade por contradição nas respostas do Conselho de Senten-
ça aos diversos quesitos; nesse caso, a afirmação de proposições inconciliáveis evidencia defeito 
fundamental, seja na compreensão da pergunta formulada, seja no ato de votar, capaz de viciar 
radicalmente a manifestação da vontade do tribunal popular.
Ocorrendo contradição, deve o juiz presidente, (...) submeter novamente à votação os quesitos a que 
se referem as respostas antagônicas, explicando antes os jurados os motivos da contradição; se tal 
não foi feito, de rigor a anulação do julgamento; a nulidade é absoluta (...)” (in “ As nulidades no 
Processo Penal”. 5ed. São Paulo: Malheiros, 1996, pp. 225/227) – grifos nossos.

Ora, frisa-se que, in casu, embora o Conselho de Sentença tenha expressamente reconhecido que a 
intenção do Apelante era tão somente de lesionar a vítima (quesito nº 3), também reconheceu a tentativa 
do mesmo em causar a morte desta (quesito nº 4) e não acatou o quesito da absolvição (quesito nº 5).

Por tais razões, diante da ofensa ao preceito constitucional do art. 5 º, inciso XXXVIII, alínea “c”, 
da Constituição Federal, bem como diante do quanto disposto nos artigos 563 e 564, parágrafo único, do 
Código de Processo Penal, entende este relator que deve ser declarada ex officio a nulidade do veredito e, 
por via de consequência, do próprio julgamento, permitindo que o Apelante seja submetido a novo Júri.

Cumpre registrar que, tal conclusão, não afronta o teor contido na Súmula 160 do STF Súmula 1603.

III) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Quanto ao pleito de concessão de justiça gratuita, entendo que não deve ser conhecido.
Registra-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98, §§ 2º 

e 3º do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o Apelante, ainda que este seja 
assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, entretanto, ficar suspensa 
a exigência do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após avaliação das condições econômico-finan-
ceiras do condenado, pelo Juízo da Execução Penal, e findo o referido prazo, ficará prescrita a obrigação.

In casu, entendo que o exame da hipossuficiência do Apelante não pode ser analisada por este rela-
tor, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, consoante 
orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Turma da Segunda Câmara 
Criminal desta Corte de Justiça.

Diante de tais considerações, voto no sentido de que seja CONHECIDA PARCIALMENTE 
A APELAÇÃO DEFENSIVA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROVIDA, SENDO, EX 
OFFICIO, DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DO VEREDITO E DO JULGAMENTO, 
DETERMINANDO QUE O APELANTE SEJA SUBMETIDO A NOVO JÚRI, considerando preju-
dicadas as demais teses defensivas”.

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, o voto através do qual se CONHECE PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NESTA 
EXTENSÃO, JULGA IMPROVIDA, MAS, EX OFFICIO, DECLARA A NULIDADE ABSOLUTA 
DO VEREDITO E DO JULGAMENTO, PARA DETERMINAR QUE O APELANTE SEJA 
SUBMETIDO A NOVO JÚRI.

*****

3 Súmula 160 do STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, 
ressalvados os casos de recurso de ofício.

“12.1. Leitura dos quesitos

(...) Portanto, o momento processual oportuno para que as partes formulem eventuais impugna-
ções aos quesitos elaborados pelo juiz presidente é este, ou seja, imediatamente após a leitura e 
explicação de seu conteúdo em plenário. Por isso, caso a parte não concorde com algum quesito, se 
vislumbrar a não inclusão de tese levantada durante os debates em plenário, caso tenha interesse em 
impugnar a redação conferida a determinado quesito – na hipótese de constatar que dificulta sua 
compreensão pelos jurados (v.g, dúbia, equívoca)-, ou se pretender impugnar a ordem dos quesitos, 
deve se insurgir contra os quesitos tão logo seja indagada se concorda com o questionário. Se per-
manecer em silêncio, prevalece o entendimento de que haverá preclusão, inibindo ulterior arguição 
de nulidade, nos termos do art. 564, parágrafo único, c/c art. 571, VIII, ambos do CPP (...)
(...) Não obstante, se o vício na elaboração dos quesitos for de tal gravidade que possa ter causado 
prejuízo às teses das partes ou induzido a erro ou dúvida sobre o fato submetido a sua apreciação, 
impedindo o conhecimento da vontade dos jurados, como, por exemplo, se o juiz deixar de formu-
lar o quesito pertinente à absolvição do acusado (CPP., art. 483, § 2º), ou se disposto no art. 483, § 
6º, do CPP, a nulidade será absoluta, sendo incabível falar-se em preclusão. Com efeito, se se trata 
de nulidade absoluta, é certo que esta pode ser arguida a qualquer momento, ainda que não tenha 
havido protesto por ocasião da leitura e explicação dos quesitos. Por isso, dispõe a súmula nº 156 
do STF que é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório (...)” 
(LIMA, Renato Brasileiro de. “Manual de Processo Penal”. 4ed., Salvador: Juspodivm, 2016, pp. 
1389/1390) – grifos nossos.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA 
QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE NULI-
DADE.
1. A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após 
a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos 
termos do art. 571 do CPP” (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 
DJe 24/05/2016).
2. No processo penal, a declaração de nulidade - absoluta ou relativa - reclama a efetiva demons-
tração do prejuízo.
3. Na hipótese, além de não ter havido objeção da defesa, em plenário, acerca da formulação dos 
quesitos, ao que se tem do acórdão recorrido, é que o “juiz presidente do conselho de sentença 
explicou o questionário aos jurados cumprindo com o que preceitua o art. 484, parágrafo único, 
do Código de Processo Penal”.
Agravo regimental a que se nega provimento”(STJ, AgRg no REsp 1718280/AL, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 
29/06/2018)- grifos nossos.

No caso em tela, atesta-se, portanto, que existe notório prejuízo sofrido pelo Apelante com as res-
postas contraditórias dos jurados aos quesitos formulados e a sentença condenatória proferida.

E,assim, mostra-se indubitável o vício insanável ocorrido com as referidas respostas do Conselho 
de Sentença, trazendo incerteza quanto à vontade soberana dos jurados, e, por via de consequência, afe-
tando irremediavelmente o próprio julgamento, nos termos do que dispõe o art. 564, parágrafo único, 
do Código de Processo Penal:”Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, 
e contradição entre estas”. 

Lecionando acerca de nulidades e dos quesitos formulados no Tribunal do Júri, Ada Pellegrini 
Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, com maestria, destacam que:

“(...) Finalmente, o Código de Processo Penal arrola como caso de invalidade do julgamento pelo 
Júri a “deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e a contradição entre estas (...) qualquer dessas 
irregularidades acarretará a nulidade absoluta do julgamento, porquanto viciada, irremediavel-
mente, a própria decisão popular.
A orientação da jurisprudência do STF, entretanto, é no sentido de que o silêncio das partes, du-
rante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sana a irregularidade, a menos que ela, por sua gravidade, 
induza o Conselho de Sentença a erro ou perplexidade sobre o fato sujeito à decisão (...)
No sistema brasileiro, ao contrário do que sucede no modelo inglês, a manifestação dos jurados 
não se concretiza pelas simples resposta à indagação sobre a culpabilidade ou inocência da acusado 
– guilty or not guilty -, mas resulta de uma pluralidade de respostas a perguntas referentes ao fato 
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socioeducativa de internação para a de liberdade assistida c/c a prestação de serviços à comunidade, 
visando, assim, a ressocialização da menor infratora, além de evitar que outros atos infracionais 
sejam repetidos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICA-SE A CON-
DUTA DA REPRESENTADA DE MODO A SUBSTITUIR A MEDIDA DE INTERNAÇÃO 
PARA A DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal N° 0404461-78.2013.8.05.0001, 
da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ADOLESCENTE e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso 
e negar-lhe provimento, desclassificando, de ofício, a conduta da Representada de modo a substituir 
a medida de internação por liberdade assistida c/c a prestação de serviços à comunidade, na forma 
do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor 
de P. D. S., tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença (fls. 101/103 dos autos digitais), 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que a 
imputou a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos 
do CP, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, pelo prazo 
máximo de 03 (três) anos, com fulcro no art. 122, I, da Lei nº 8.069/90, com avaliações semestrais a ser 
cumprida na CASE/SSA.

Nas razões de fls. 110/118 dos autos digitais, requer a Defesa, inicialmente, com fundamento no 
art. 198 da Lei nº 8.069/90, efeito suspensivo a medida socioeducativa aplicada. No mérito, pugna pela 
reforma do decisum invectivado para absolver a Adolescente, por ser descabida a medida socioeducativa 
de internação, sob o argumento de que agiu sob o manto da legítima defesa.

O Ministério Público, ora apelado, nas contrarrazões de fls. 137/141 dos autos digitais, pugna pelo 
desprovimento do recurso, mantendo-se in totum a sentença hostilizada.

No parecer de fls. 07/10 dos autos físicos, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo 
sentido do Representante do Parquet de primeiro grau.

Na decisão de fls. 142 dos autos digitais, a Magistrada a quo manteve por seus próprios fundamen-
tos a decisão recorrida.

Os Autos vieram conclusos (fl. 10v dos autos físicos).
É o Relatório. Saliente-se que o Recurso em epígrafe dispensa Revisor, conforme preceitua o art. 

198, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

VOTO

I. Pressupostos Recursais Devidamente Configurados. Conhecimento do Apelo.

Conheço do Recurso, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade.

II. Do Mérito do Recurso de Apelação. Aplicação de Medida Socioeducativa de Internação. 
Manutenção da Sentença.

O Ministério Público ofereceu representação de P. D. S., pela prática de ato infracional análogo ao 
delito descrito no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando os seguintes fatos:

“[...] que no dia 11.02.2013, em via pública, no Bairro de Sussuarana, nesta capital, a víti-
ma C. C. de J. foi ao encontro da Apelante, para exigir esclarecimento sobre a possibilidade 

(TJBA – Apelação nº 0404461-78.2013.8.05.0001. Relator(a): Desa. Aracy Lima Borges, 
Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 05/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR INFRATOR. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL 
ANÁLOGO AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART.121 C/C ART 14, II, 
DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AMPARADO EM LEGÍTIMA DEFESA APÓS IN-
JUSTA AGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CON-
DUTA DA REPRESENTADA PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE 
LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATI-
VA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE C/C LIBERDADE ASSISTIDA. 
ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, MODULA-SE 
A CONDUTA DA RECORRENTE E SUBSTITUI-SE A MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR 
LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional, torna-se imperiosa a procedência 
da representação.
2. É incontroverso nos autos a animosidade existente entre a Ofendida e a Representada. Pelo que 
se observa, as brigas e provocações já estavam ocorrendo antes mesmo da prática do ato infracional 
em exame. Tanto a Demandada como a Vítima estavam dispostas a se agredirem mutuamente.
3. O uso moderado do ato deve ser proporcional à gravidade da ameaça ou agressão, enquanto os 
meios necessários são aqueles disponíveis para se ver incólume. Em primeiro momento da conten-
da, valeu-se a Adolescente de um meio que estava a sua disposição, a exemplo de uma faca para 
se defender, de forma a modular sua conduta na respectiva norma que excluiria o ato infracional, 
posto que repeliu a Vítima com uma facada no rosto, para evitar que esta lhe agredisse com o cabo 
de vassoura, utensílio que portava na ocasião, conforme a própria Ofendida declarou que tentou 
agredir a menor, mas ela foi rápida e partiu para o contra-ataque.
4. Na hipótese, estamos diante de duas situações distintas, quais sejam: no primeiro momento a 
Representada repeliu a Vítima, agindo em defesa própria, incidindo, pois, na regra do art. 25 do 
CP. Todavia, o fato de a Adolescente não satisfeita com o seu primeiro intento e, logo após a Ofen-
dida ter saído do local correndo, continuou no seu encalço a ponto de alcançá-la e desferir mais um 
golpe de faca no braço esquerdo, repeliu a iminente agressão com evidente excesso em momento 
posterior, ou seja, quando já havia cessado o início do ataque, de modo que a situação fugiu do 
controle da menor sendo desproporcional à ação da Vítima, nesse instante. Tudo, em virtude da 
rixa existente entre elas, que teve origem com o relacionamento amoroso da Representada com o 
companheiro da Ofendida.
5. Se a Apelante estava em vias de sofrer uma agressão iminente e, por isso, reagiu, mas ao reagir, 
não se manteve dentro dos estritos limites permitido, revelou-se imoderado o uso do meio em-
pregado, configurando assim o excesso. Não se pode olvidar que a vítima, C.C. de J., iniciou a 
contenda quando foi à procura da Adolescente, o que motivou o desentendimento entre ambas por 
intermédio das ofensas verbais, sendo inquestionável a sua atitude ao apanhar no lixo um cabo de 
vassoura e se dirigido até a Representada para agredi-la, o que motivou a reação da menor arman-
do-se com uma faca.
6. Considerando que o excesso de legítima defesa não absorve toda ação, entendo que o agente só 
será punido pelo ato que excedeu, de modo que tendo a Representada praticado fato doloso respon-
derá pelo excesso previsto no art. 23 do CP. Sendo assim, e considerando que a infratora estuda e 
não apresenta antecedentes, sendo este um episódio isolado na sua vida, desclassifico a sua conduta 
de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do CP, para 
o ato infracional análogo aquele previsto no art. 129, caput, do CP, (lesão corporal leve), com base 
no laudo pericial de fls. 43/44, que aponta ter o braço esquerdo da Ofendida apresentado lesões, 
medindo 1,0 cm no terço médio/inferior.
7. Da Medida Socioeducativa - Readequada a conduta da Adolescente para o ato infracional aná-
logo ao crime capitulado no art. 129, caput, do CP (lesão corporal leve), possibilita a incidência 
do art. 90, V, c/c o art. 112, IV, ambos do ECA, ou seja, prestação de serviços à comunidade pelo 
período de 01 (um ) ano, com uma carga horária semanal de quatro horas com liberdade assistida.
8. Do Efeito Suspensivo - O Magistrado a quo acolheu o pedido da Defesa e deferiu a suspensão 
imediata do cumprimento da medida até a apreciação oportuna das razões de recurso. In casu, 
entendo descabido o efeito suspensivo, quando a Recorrente não demonstrou o risco de dano irre-
parável e de difícil reparação, conforme determina os arts. 198 e 215, ambos do ECA. Ademais, a 
medida aplicada não é injusta como alega a Defesa, ao contrário, esta Relatora readequou a medida 
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trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. QUE a declarante não se recuperou totalmente da 
lesão sofrida na face, estando recomendada pelo médico a não pegar peso, porque quando o fez seu rosto 
inchou. QUE a declarante saiu correndo, sendo perseguida pela representada que só parou quando viu 
duas pessoas aparecerem para lhe prestar socorro. (...)”. (Declarações da Vítima em Juízo – fls. 61/62). 
[grifos nossos].

Apesar de a Adolescente ter declarado que no dia do fato estava acompanhada de um amigo e que 
foi agredida pela Vítima com dois pedaços de madeira, tendo esta desferido-lhe dois golpes que atingiram 
seus braços, não há prova de sua alegação. Em outras palavras, se a Representada sofreu alguma lesão, não 
a registrou a ponto de justificar o exame de corpo de delito, como bem pontuou o Ministério Público em 
sede de contrarrazões.

A Ofendida, por sua vez, aponta que foi socorrida por duas pessoas, não apresentando também 
qualquer testemunha ocular capaz de confirmar a sua versão. Todavia, percebe-se que as suas declarações 
são firmes e coerentes encontrando amparo na prova documental produzida, eis que as lesões atestadas no 
exame pericial são plenamente compatíveis com as agressões por ela narradas.

Nota-se do laudo de exame de lesões corporais de fls. 43/44 dos autos digitais, realizado na Ofendida 
no dia 16.02.2013, que a perita concluiu: “ferida curvelínea em “S” suturada com fio de nylon medindo 8,0 cm 
abrangendo as regiões bucinadora e nasal à direita; ferida linear suturada com fio de nylon medindo 1,0 cm no 
terço médio/inferior do braço esquerdo”. Pontua o referido exame que a agressão resultou em ofensa à integri-
dade corporal da Ofendida por meio de instrumento cortante.

A par disso, as imagens estampadas às fls. 63/65 dos autos digitais, mostram um rosto lesionado 
pela violência no agir da Representada.

É incontroverso nos autos a animosidade existente entre a Ofendida e a Representada. Pelo que 
se observa, as brigas e provocações já estavam ocorrendo antes mesmo da prática do ato infracional em 
exame. Tanto a Demandada como a Vítima estavam dispostas a se agredirem mutuamente naquele dia. 

III. Do Pleito de Absolvição, com Fundamento no Art. 23, II, do CP, e Art. 189, Inciso III 
do ECA.

A Defesa da Representada se insurge contra a parte da sentença que cominou a medida socioedu-
cativa de internação em consequência do ato infracional cometido pela Adolescente (crime análogo ao de 
tentativa de homicídio), afirmando ser inadequada ao caso concreto, haja vista que não houve a intenção 
da Infratora de agir com animus necandi, porquanto o intento era tão somente agir em defesa própria, 
pois a Vítima a agrediu com um pedaço de pau. Nesse sentido, entende que agiu em legítima defesa, pelo 
que requer a sua absolvição nos termos do art. 23, II, do CP e Art. 189, inciso III, do ECA.

De acordo com o Código Penal, entende-se por legítima defesa:

“Art. 25 do CP - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios ne-
cessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Com efeito, o uso moderado do ato deve ser proporcional à gravidade da ameaça ou agressão, 
enquanto os meios necessários são aqueles disponíveis para se ver incólume. Em primeiro momento da 
contenda, valeu-se a Adolescente de um meio que estava à sua disposição, a exemplo de uma faca para 
se defender, de forma a modular sua conduta na respectiva norma que excluiria o ato infracional, posto 
que repeliu a Vítima com uma facada no rosto, para evitar que esta lhe agredisse com o cabo de vassoura, 
utensílio que portava na ocasião, conforme a própria Ofendida declarou que tentou agredir a menor, mas 
ela foi rápida e partiu para o contra-ataque.

Na hipótese, está-se diante de duas situações distintas, quais sejam: no primeiro momento a 
Representada repeliu a Vítima, agindo em defesa própria, incidindo, pois, na regra do art. 25 do CP. 
Todavia, a Adolescente não satisfeita com o seu primeiro intento e, logo após a Ofendida ter saído do 
local correndo, continuou no seu encalço a ponto de alcançá-la e desferir mais um golpe de faca no braço 
esquerdo. Dessa forma, nesse momento, passou a Representada a agir com evidente excesso quando já 
havia cessado o início do ataque, de modo que a situação fugiu do controle da menor e sendo despropor-
cional à ação da Vítima, nesse instante. Tudo, em virtude da rixa existente entre elas, que teve origem com 
o relacionamento amoroso da Representada com o companheiro da Ofendida.

desta estar se relacionando amorosamente com o seu marido. Na oportunidade, iniciou-se 
uma discussão, estando a vítima com um cabo de vassoura nas mãos, momento em que a 
Apelante retirou uma faca que estava escondida em sua cintura e desferiu golpes no braço 
esquerdo e no rosto da ofendida.

[...]”. [fls. 02/03 dos autos digitais].

Ab initio, compulsando detidamente os fólios, constata-se que a autoria delitiva revela-se incontes-
te, restando provada pelo interrogatório da Representada (fls. 36/37 dos autos digitais) e pelas declarações 
da Vítima (fls. 61/62 dos autos digitais), enquanto a materialidade encontra-se demonstrada por meio do 
laudo de exame de lesões corporais (fls. 82/83 dos autos digitais).

Importa destacar trechos das declarações da Adolescente na Delegacia de Polícia (fl. 15 dos autos 
digitais). Vejamos:

“[...] No referido dia e horário, a declarante estava passando atrás da Companhia de Polícia de Sus-
suarana, quando C. saiu do interior de um veículo, com dois pedaços de madeira em mãos e 
investiu contra a declarante, desferindo dois golpes que atingiram seus braços; que a decla-
rante se abaixou, pegou algo no chão, não sabe o que exatamente, nem tem como descrevê-lo, 
e desferiu um golpe na face de C., esta saiu correndo; que a declarante jogou o objeto fora e 
foi para casa; (…) que a declarante foi ameaçada de agressão por C. e pelas amigas dela; que 
tudo começou devido aos ciúmes de C., pois ela é ex-mulher do atual namorado da declarante [...]”. 
[Declarações na Delegacia de Polícia – fl. 15]. [grifos nossos].

Em juízo, a Adolescente sustentou a versão apresentada na Delegacia, acrescentando, no entanto, 
que na hora do fato estava acompanhada de um amigo conhecido por “Zé” que mora no final de linha 
de Sussuarana, e que na época já namorava há aproximadamente cinco meses com o ex-companheiro da 
Vítima de prenome V., mas não sabia que eles já haviam se relacionado, pois a conhecia apenas de vista. 
Declarou, ainda, que a Ofendida vem andando com ácido para lhe jogar e que mora com sua genitora e V.

Observa-se das declarações da Adolescente que ela não nega a ocorrência do ato infracional, contu-
do, atribuiu a sua conduta em prol de sua defesa.

Importa consignar, trechos das declarações da vítima C.C. de J., tanto na Delegacia de Polícia, 
como em juízo:

“(...) No dia 11 de fevereiro do ano em curso, por volta das 14h30min, foi tirar satisfações com 
a ex-amiga P.D.S., com 16 anos, quando se desentenderam, mais uma vez, e a declarante 
tentou agredir P. com um cabo de vassoura, mas P. conseguiu desviar e puxou uma faca da 
cintura, aplicando de imediato um golpe com a faca na face da declarante, atingindo o lado 
direito provocando um corte do nariz até o queixo; que a declarante saiu correndo e foi per-
seguida por P., a qual aplicou outro golpe que atingiu o seu braço esquerdo; que a declarante 
foi socorrida pela sogra e pelo próprio companheiro, o Sr. V.M.S.; que toda a confusão iniciou 
quando a declarante teve a certeza de que V. estava mantendo um relacionamento amoroso com P.; que 
a declarante era amiga da adolescente, esta frequentava sua residência, mas já estava envolvida com 
V.; que P. andava o tempo inteiro com uma faca (...)”. [Declarações da Vítima na Delegacia de 
Polícia – fl.11)”. [grifos nossos].

“(...) que a representada era a melhor amiga da declarante e sabia que a declarante convivia com V. há 
cinco anos, inclusive ela frequentava a casa da declarante, ou seja, quando da sua convivência com V. 
QUE a declarante passou a ter conhecimento de que a representada estava tendo um relacionamento 
amoroso com V., há um ano e quatro meses, aproximadamente. QUE no dia do fato que ora se apura, 
a declarante ligou para a representada do telefone de V. e ela atendeu dizendo: “oi bê”. QUE a decla-
rante já estava há muito tempo questionando a representada sobre esse relacionamento amoroso com V., 
porém ela negava. QUE a declarante então disse à representada pelo telefone que era verdade então que 
ela estava tendo esse relacionamento com seu companheiro. QUE no mesmo dia a declarante foi a 
procura da representada, após pegar uma carona no veículo do seu companheiro que estava 
subindo a ladeira, porém ao avistar a representada, apanhou um cabo de vassoura, em um 
lixo, e foi até a representada para que ela confirmasse que estava “pegando” seu compa-
nheiro. QUE a representada sacou um faca que trazia na bermuda e desferiu um golpe que 
atingiu o braço e a face, do lado direito, da declarante.(...) Que depois desse dia a declarante se 
separou de V. e ele passou a conviver com a representada.(...) que a declarante, em face da lesão sofrida, 
ficou aproximadamente dois (02) meses impossibilitada de trabalhar. Que na época do fato a declarante 
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In casu, entendo descabido o efeito suspensivo, na forma do art. 198 do ECA, considerando que a 
Recorrente não demostrou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a medida aplica-
da não é injusta como alega a Defesa, ao contrário, readequou-se a medida socioeducativa aplicada pelo 
julgador de primeiro grau para a de liberdade assistida c/c prestação de serviços à comunidade visando a 
ressocialização da menor infratora, além de evitar que outros atos infracionais sejam repetidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. 
De Ofício, desclassifico a conduta da Representada para o crime análogo ao de lesão corporal leve pre-
visto no art. 129, caput, do CP, de modo a substituir a medida de internação para a de liberdade assistida 
cumulada com a prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) ano com uma carga horária 
semanal de quatro horas.

*****

(TJBA – Apelação Crime nº 0364736-82.2013.8.05.0001. Relator(a): Desa. Ivete Caldas 
Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 13/12/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, 
EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ARTS. 226, II, E 71, DO CP). LAUDO 
PERICIAL NÃO CONCLUSIVO PARA A CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LI-
BIDINOSOS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONS-
TRADAS EM CONTEXTO PROBATÓRIO EFICIENTE E SUFICIENTE. PENALIDADE 
BEM FIXADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, 
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDEN-
CIAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Evidenciam os autos que ao longo do mês de junho do ano de 2012, período de festas juninas, o apelante, 
M.A. da P., de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, à época, na condição de padrasto, por diversas vezes, 
de maneira sorrateira, sempre à noite e sob ameaça, abusou sexualmente da vítima, A.L.B. dos S. A., 
menina, então com 12 (doze) anos de idade (nascida em 17.04.2000 - RG de fls. 15 e 16), praticando 
com ela atos libidinosos, como esfregar seu pênis e passar as mãos e a língua na vagina, e demais partes 
íntimas da vítima. Condutas criminosas que se prolongaram ao longo daquele ano de 2012 e inicio de 
2013, quando chegaram ao conhecimento da Senhora L.B. dos S., genitora da vítima, em 31 de janeiro 
de 2013, que prestou queixa perante a polícia, em 01 de fevereiro de 2013 (fls. 05 e 06, 09 a 13, dos 
autos digitais da ação penal).
Contexto probatório produzido nos autos de forma eficiente e suficiente, tanto na fase da investigação 
policial, como na instrução criminal, através dos depoimentos da vítima, da sua genitora e das testemu-
nhas, coerentes e em harmonia, que contribuíram para a elucidação dos crimes.
Negativa de autoria do apelante, que se apresenta isolada e incapaz de desconstituir o contexto probató-
rio, cuja versão, foi no sentido de afirmar que a vítima mentiu e “[...] que o comportamento da menor 
para com o declarante era como de filha com pai, inclusive ela o chamava de ‘pai’; que a vítima vinha 
se sentar em seu colo e nessas ocasiões o declarante repreendia a vítima, dizendo-lhe que não era certo 
a menor sentar em seu colo; que beijava a menor no rosto” - grifo ausente no original (fls. 19 e 20, 
e mídia de fl. 12).
Relatório Institucional do Projeto Viver de fls. 108 a 113, de acompanhamento da vítima A.L.B. dos S. 
A., expedido em 07 de julho de 2014 e firmado pela Assistente Social, Senhora Aline Cerqueira - CRESS 
9508, e pela Psicóloga, Senhora Catiana Brito Moura Santos – CRP/03963, em atendimento ao Juízo 
de origem, que evidencia, nos trechos destacados, o seguinte:
“[...] Consta em prontuário que no dia 01 de fevereiro de 2013, a usuária supracitada compareceu 
ao Serviço Viver acompanhada por sua genitora Sra. L.B.S. Referindo situação de violência sexual 
perpetrada pelo Sr. M., 56 anos de idade, seu padrasto. A.L.B.S.A. (vítima) no atendimento ins-
titucional mostrou-se abatida, pois referiu cansaço ao falar sobre a violência sexual, uma vez que 
neste mesmo dia já havia relatado em Delegacia e no IML ao fazer o exame pericial. Apenas ver-
balizou alguns atos do suposto autor: “Tocou nas partes intimas, passou a língua na parte intima, 
não quer mais falar mais” (sic). Explicou o porquê de não querer mais falar do abuso: “ é um des-
conforto, uma vergonha, eu não gosto de botar pra fora, sei que é bom, mas é constrangimento” (sic). 
Em escuta individual com a genitora, esta informou que desde dezembro de 2012 vinha percebendo 
que o suposto autor da violência estava áspero com a filha, sem nenhuma paciência. Mencionou que 

Com efeito, se a Apelante estava em vias de sofrer uma agressão iminente e, por isso, reagiu, mas 
ao reagir quando já havia controlado a situação, não se manteve dentro dos estritos limites permitidos, 
revelou-se imoderado o uso do meio empregado, configurando assim o excesso.

É consabido que a desproporcionalidade de tal ato é inaceitável, de modo que condutas como esta 
merecem reprimenda, a fim de evitar que não se repitam, principalmente porque a envolvida é apenas 
uma Adolescente, que acabou por encarar seu problema com tamanha violência.

Acerca do excesso na legítima defesa, destaca-se a doutrina de Cézar Roberto Bittencourt, in 
Tratado de Direito Penal – Parte Geral – Editora Saraiva, 19ª edição, 2013, pág 427:

“[...] Necessários são os meio suficientes e indispensáveis para o exercício eficaz da defesa. Se não houver 
outros meios, poderá ser considerado necessário o único meio disponível (ainda que superior 
aos meios do agressor), mas, nessa hipótese, a análise da moderação do uso deverá ser mais 
exigente, mais criteriosa, mais ajustadas as circunstâncias. Aliás, além de o meio utilizado deve 
ser o necessário para a repulsa eficaz, exige-se que o seu uso seja moderado, especialmente quando se tra-
tar do único meio disponível e apresentar-se visivelmente superior ao que seria necessário. Essa circuns-
tância deve ser determinada pela intensidade real da agressão e pela forma do emprego e uso dos meios 
utilizados. (...) a defesa pode chegar até onde seja requerida para a efetiva defesa imediata, 
porém não deve ir além do estritamente necessário para o fim proposto [...]". [grifos nossos].

De modo similar, leciona Cleber Masson in Direito Penal Esquematizado – Parte Geral, Editora 
Método, 2009, 2ª edição, pp. 408-409:

É consabido, ainda, que o “excesso é a desnecessária intensificação de um fato típico inicialmente ampa-
rado por uma causa de justificação. Pressupõe, portanto, uma excludente da ilicitude, a qual desaparece 
em face de o agente desrespeitar os seus limites legalmente previstos, suportando a punição pelas abusivas 
e inúteis lesões provocadas ao bem jurídico penalmente tutelado” e que o “excesso intensivo ou próprio é 
o que se verifica quando ainda estão presentes os pressupostos das causas de exclusão da ilicitude. É o caso 
do agente que, no contexto de uma agressão injusta, defende-se de forma desproporcional. Há superação 
dos limites traçados pela lei para a justificativa, e o excesso assume um perfil ilícito”.

Nesse sentido, não se pode acatar a tese alegada pela Adolescente de legítima defesa em sua totalida-
de (art. 25 do CP), pelo fato de ter excedido ao reagir a iminente agressão, razão pela qual deve responder 
por excesso com base no Parágrafo Único do art. 23 do CP.

Não obstante, não se pode olvidar que a vítima, C.C. de J., iniciou a contenda quando foi à procura 
da Adolescente, o que motivou o desentendimento entre ambas por intermédio das ofensas verbais, sendo 
inquestionável a sua atitude reprovável, ao apanhar no lixo um cabo de vassoura e ter se dirigido até a 
Representada para agredi-la, o que motivou a reação da menor armando-se com uma faca.

Nessa senda, considerando que o excesso de legítima defesa não absorve toda ação, entendo que o 
agente só será punido pelo ato que excedeu, de modo que tendo a Representada praticado, fato doloso na 
segunda ação contra a Vítima responderá pelo excesso previsto no art. 23 do CP, de modo que desclassi-
fico a conduta do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do 
CP, para o ato infracional análogo aquele previsto no art. 129, caput, do CP, (lesão corporal leve), com 
base no laudo pericial de fls. 43/44, que aponta ter o braço esquerdo da Ofendida apresentado lesões, 
medindo 1,0 cm no terço médio/inferior.

Assim, levando-se em conta que a infratora estuda e não apresenta antecedentes, e as circunstâncias 
mostram ser reprovável também a conduta da Vítima, mantenho o juízo de procedência da representação. 
Entretanto, adéquo a aplicação de medida socioeducativa para a de liberdade assistida, cumulada com 
prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um ) ano, com uma carga horária semanal de 
quatro horas.

A medida imposta não se reveste de natureza punitiva ou retributiva, sendo de caráter eminente-
mente pedagógico, tendo como finalidade precípua recuperar a menor infratora, não havendo, portanto, 
qualquer ilegalidade em sopesar as circunstâncias do fato em análise como as condições subjetivas da 
jovem, a fim de que seja amparado por uma medida que a reeduque, objetivando sua ressocialização.

IV. Do Pleito de Efeito Suspensivo

Observa-se dos autos digitais à fl. 124 que o Magistrado a quo acolheu o pedido da Defesa e deferiu 
a suspensão imediata do cumprimento da medida até a apreciação oportuna das razões de recurso.



REVISTA BAHIA FORENSE

86 87

REVISTA BAHIA FORENSE

A idade da vítima, então menor de 14 (catorze) anos na data dos fatos, restou demonstrada através 
do documento de fl. 16, o que implica na presunção de violência para o crime de estupro, tipificado no 
art. 217-A do CP.

De acordo com o laudo pericial, após perícia realizada na vítima:

“Trata-se de pericianda virgem e sem elementos para afirmar ou negar a prática de de outro ato libidi-
noso”. (fls. 96/97).

Em sede de investigação policial, declarou a vítima:

“Que desde o mês de junho de 2012, precisamente no São João, a declarante sofreu o primeiro abuso 
sexual por parte do padrasto M.; que ambos haviam acabado de chegar do sítio, quando a declarante 
foi dormir; que a declarante já estava dormindo quando notou estar sendo tocada por uma pessoa; que 
observou que se tratava de M. e que o referido estava passando a mão em sua vagina; que ao despertar, 
presenciou M. deitado ao seu lado, porém, o referido, minutos depois, saiu do quarto; que todas as vezes 
que a declarante foi abusada por M. tinha pessoas em casa, porém, os fatos ocorriam à noite; que foram 
várias as vezes que ocorreram os abusos; que a declarante, ao pedir para M. parar, este fez chantagens, 
dizendo que se a declarante fizesse qualquer tipo de comentário, a genitora ia ficar zangada, que ia 
acabar com a vida do referido e que ambos iriam terminar; que M. prometeu que não iria mais acon-
tecer e era para a declarante fazer de conta que nada havia acontecido; que depois de alguns dias, tudo 
voltou a acontecer; que M. ficava esfregando o pênis em sua vagina”. (fl. 11).

Em sede de instrução processual, declarou a vítima:

“Que os fatos geralmente aconteciam quando todos estavam dormindo; que acontecia dentro da casa 
da declarante; que o acusado passava a mão nas partes íntimas e passava a língua também; que o 
acusado passava a mão e a língua no seu corpo diretamente; que dormia no mesmo quarto que o 
acusado e sua mãe; que o acusado esperava a mãe da declarante dormir e chamava para que fosse 
para a cama dele; que a declarante atendia ao pedido e ia, com medo de que o acusado matasse a mãe 
da declarante; que o acusado passava a mão na vagina da declarante, colocando a mão por baixo de sua 
calcinha; que às vezes o acusado tirava a calcinha da declarante; que o acusado passava a mão também 
na bunda e no peito da declarante; que as vezes, quando sua mãe não estava, o acusado deitava na cama 
em que a declarante estava dormindo e encostava o pênis; que a mãe da declarante soube dos fatos quan-
do todos foram para a casa do avô da declarante em Ituberá; que a tia da declarante viu o acusado lhe 
abraçando forte, que pediu para ele parar, mas ele continuou, e sua tia ficou desconfiada; que quando 
voltaram dessa viagem, a mãe da declarante sentou para conversar com a declarante e pediu para que 
lhe contasse a verdade; que a declarante contou as coisas que o acusado vinha fazendo; que uma vez 
que a mãe da declarante subiu para preparar comida para o acusado, ele ficou dando tipo uma ‘aula de 
orientação sexual’, passando a língua na vagina da declarante; que ele dizia que não era para a decla-
rante deixar o pênis dele encostar em nenhuma parte, perguntando se a declarante estava sentindo 
prazer enquanto ele passava a língua; que respondia ao denunciado que não estava sentindo prazer, 
e sim estava se sentindo desconfortável; que quando sua mãe retornava, o acusado fingia que nada tinha 
acontecido; que o acusado nunca mostrou o pênis para a declarante; que uma certa vez, o acusado pegou 
a mão da declarante e pediu para que segurasse o pênis dele; que lia reportagens sobre estupro; que lem-
bra que nas reportagens que lia a vítima ficava desesperada porque o agressor fazia ameaças de matar 
ela e a família dela, e que por isso tinha medo de falar; que quando a mãe da declarante terminou com 
o acusado, o acusado ligava muito para a sua mãe; que sentia medo do acusado”. (mídia digital de fl. 
12 dos autos físicos).

Também em Juízo, declarou a genitora da vítima:

“Que o acusado tratava a vítima muito bem; que a vítima gostava muito do acusado; que quando 
fizeram uma viagem para a casa dos pais da declarante no interior Ituberá, algumas pessoas começaram 
a chamar a atenção da declarante com relação ao comportamento do acusado para com a vítima; que 
o acusado ficava chamando a vítima para sentar no colo dele e dar um beijo nele, dentre outras coisas 
que a declarante não acha que seja um comportamento adequado como padrasto; que quando pergun-
tou à vítima se tinha acontecido algo, ela começou a contar tudo; que a vítima não contava sobre os 
fatos porque o acusado a ameaçava dizendo que ia ‘ dar fim’ na declarante; que a vítima contou que o 
acusado passava a mão em seus seios, beijava sua boca, passava o pênis na vagina dela; que o acusado 
se aproveitava quando a declarante estava dormindo ou ia fazer café para ele; que depois de um certo 

A.L.B.S.A. lhe revelou ter sido abusada sexualmente desde junho de 2012 até janeiro de 2013, que este 
“começou a tocar nela, a beijar na boca, chupar os seios dela, e colocar a língua na vagina” (sic) – grifos 
ausentes no original.
Penalidade devidamente fundamentada, sendo a base fixada pouco acima do mínimo legal, em 08 
(oito) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com peso nas circunstâncias e consequências das 
ações criminosas, aumentada de metade, pela incidência do inc. II, art. 226, CP, para 12 (doze) anos, 
10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e, elevada do mínimo de 1/6, em razão da continuidade 
delitiva, resultando definitiva em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime 
inicial fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0364736-82.2013.8.05.0001, 
da Comarca de Salvador, em que figura como apelante M. A DA P., e como apelado o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao 
apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra M. A. DA P., qualificado nos 
autos, como incurso no crime de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, tipificado no 
art. 217-A, c/c os arts. 61, II, “f ” e 71, caput, todos do CP.

Consta na peça acusatória, em síntese, que em junho de 2012, no período de festas juninas, o 
denunciado, na condição de padrasto, passou a abusar sexualmente da vítima, então com 12 (doze) anos 
de idade, praticando com ela atos libidinosos, consistentes em passar a mão e esfregar seu pênis na vagina 
da vítima. Prossegue a denúncia narrando que os atos aconteceram por diversas vezes, sempre à noite, e 
mediante ameaça.

A denúncia de fls. 02/03 foi instruída com o Inquérito Policial de fls. 04/20, e recebida por decisão 
datada de 26/07/2013 (fl. 35). Resposta à acusação à fl. 43. Laudo pericial às fls. 96/97.

Instrução processual às fls. 79/84, com a oitiva da vítima, de testemunhas arroladas pela acusação 
e defesa, e interrogatório do réu, cujos depoimentos foram registrados através de mídia digital (fl. 12 dos 
autos físicos).

Alegações finais oferecidas pelo Ministério Público às fls. 103/105, e pela defesa às fls. 175/190.
Sobreveio sentença às fls. 191/196, julgando procedente a pretensão acusatória, para condenar o 

réu M. A. da P., como incurso no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 71, caput, todos do CP.
Aplicou-se a pena-base de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, aumentada 

pela metade, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, sendo 
fixada em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Diante do reconhecimento da con-
tinuidade delitiva, elevou-se a pena em 1/6, resultando na pena final e definitiva de 15 (quinze) anos, 01 
(um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo permitido ao réu 
recorrer em liberdade.

Réu pessoalmente intimado da sentença à fl. 212.
A defesa interpôs recurso de apelação à fl. 204, tendo apresentado as razões do apelo às fls. 235/252, 

pugnando pela absolvição do sentenciado, por insuficiência de provas para a condenação.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (fls. 256/258).
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, permitindo a 

análise do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram induvidosas no 

conjunto probatório, nos termos considerados na sentença condenatória, no sentido de que em junho de 
2012, no período de festas juninas, o apelante, na condição de padrasto, abusou sexualmente da vítima, 
então com 12 (doze) anos de idade, praticando com ela atos libidinosos, como passar a mão e esfregar 
seu pênis na vagina da vítima, tendo os atos se repetido, por diversas vezes, sempre à noite, e mediante 
ameaça, persistindo até o mês de junho do ano seguinte. Vejamos.
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Explicou o porquê de não querer mais falar do abuso: “ é um desconforto, uma vergonha, eu não gosto 
de botar pra fora, sei que é bom, mas é constrangimento” (sic).
Em escuta individual com a genitora, esta informou que desde dezembro de 2012 vinha percebendo 
que o suposto autor da violência estava áspero com a filha, sem nenhuma paciência. Mencionou que 
A.L.B.S.A. lhe revelou ter sido abusada sexualmente desde junho de 2012 até janeiro de 2013, que este 
“começou a tocar nela, a beijar na boca, chupar os seios dela, e colocar a língua na vagina” (sic).
Genitora também apresentou semblante cansado e desanimado ao falar sobre o assunto e que a filha ao 
terminar o exame pericial a pediu: “Quando eu sair daqui não me pergunta mais nada” (sic). Trouxe 
mais informações sobre as práticas sexuais que o suposto autor fazia com a filha: colocava o pênis “No 
bumbum e na vagina dela, mas ela não sabia me dizer se era penetração, mas que ele também passava 
o dedo na vagina e machucava” (sic). A Srª L.B.S, referiu que a filha lhe confidenciou que o Sr. M. a 
ameaçava caso revelasse a alguém os abusos sexuais que sofria, e que se ela e a família soubessem iria 
“ficar muito triste” (sic). Na ocasião, A Srª. L.B.S foi orientada quanto aos atendimentos disponibiliza-
dos no Serviço VIVER, sendo agendado retorno para acolhimento psicossocial e acompanhamento com 
Setor Jurídico.
Em acolhimento psicossocial, a usuária referiu encontra-se bem, desempenhando suas atividades nor-
malmente e recebendo o apoio da família. Mencionou ter um relacionamento familiar saudável, que é 
seu refúgio nos momentos de dificuldade. A adolescente disse não achar que precisa de acompanhamento 
psicoterapêutico, pois tem reagido bem ao abuso sofrido, declarando não pensar no ocorrido e que seu 
comportamento continua o mesmo.
Genitora da usuária confirma o relato da filha, referindo não perceber alterações no comportamento 
dela e que esta”brinca normalmente, come, dorme, sorri, conversa” (sic). Declarou sua angústia em 
pensar nos atos do suposto autor contra sua filha, que ela é apenas “uma menina” (sic).
Por fim, percebeu-se que a usuária inicialmente não precisa de acompanhamento psicológico, contudo, 
o Setor de Psicologia foi colocado a disposição caso necessitasse. A Sra. L.B.S. encontra-se em acompa-
nhamento jurídico no VIVER até a presente data, além do atendimento no setor de Psicologia, onde 
inicialmente resistiu, mas ao ser ofertado novamente este serviço, aceitou ter o acompanhamento.
A adolescente em questão esta sendo acompanhada pelo setor de psicologia desde o mês de outubro, com 
boa frequência nos atendimentos.
A L.B.S.A. é solicita e afetuosa, comunicativa e traz como demandas nos atendimentos sua rotina na 
escola, revelando que no ano passado teve baixo escolar por conta do desinteresse nas atividades escolares 
e na ansiedade que persistia atrapalhou o seu rendimento, contudo diz que conseguiu recuperar as ma-
térias e o interesse nos estudos neste ano.
Segundo a mesma, refere ter bom convívio com a mãe e irmãos, com quem reside e revela que eles lhe dão 
o suporte necessário para não relembrar do que lhe aconteceu. Em alguns atendimentos, Sra. L.B.S., 
genitora da jovem, expressa preocupação com sua filha em relação a suposta violência sexual, revelando 
que a adolescente expressa um quadro de medo e ansiedade importantes que a afetam em vários âmbitos 
de sua vida, sendo feito acolhimento e orientações a esta senhora quando esta solicitava.
Em relação à suposta violência sexual, a adolescente resistiu incialmente em falar sobre o assunto, con-
tudo este veio à tona em um dos atendimentos, referindo estar nervosa porque participaria de uma das 
audiências, sendo dado o suporte necessário para este momento. A jovem verbalizou sobre os episódios, 
afirmando que seu ex-padrasto foi o autor da suposta violência sexual e que o mesmo a assediava inú-
meras vezes, salientando que inicialmente não sabia que se tratava de uma violência e ao sentir-se 
ameaçada, revelou a mãe.
Ressalta-se da importância da continuação do acompanhamento psicológico, no sentido de que a mesma 
possa ressignificar este evento traumático e elaborar o sofrimento psíquico advindo desta suposta violên-
cia. [...]” – grifos ausentes no original. (fls. 111 a 113 dos autos digitais da ação penal nº 0364736-
82.2013.8.05.0001).

Em que pese o resultado inconclusivo do laudo pericial de fls. 96/97, que não identificou na vítima 
perda de virgindade ou a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, bem como, a negativa 
de autoria do réu, as declarações harmônicas da vítima, em sede de investigação policial e em Juízo, bem 
como, os depoimentos prestados pela genitora da menor e pela tia, que levaram o caso à Autoridade 
Policial, formam conjunto probatório sólido, a autorizar a condenação, nos termos considerados na sen-
tença condenatória. 

Diga-se que em crimes desta espécie, a palavra da vítima assume valor proeminente, uma vez 
serem geralmente praticados na clandestinidade, fora do alcance de testemunhas, mormente, quando 

tempo a vítima não queria ficar muito perto do acusado; que quando o acusado chegava a vítima ia para 
o outro compartimento da casa, que não falava com o acusado direito, mas a declarante achava que a 
vítima estava com ciúmes da declarante; que um dia após a vítima contar sobre o ocorrido a declarante 
foi na delegacia; que no início, o acusado continuou ligando; que a vítima teve uma melhora com o 
acompanhamento psicológico do projeto viver, passando a falar sobre o ocorrido, sendo que antes ela não 
conseguia falar”. (L.B. dos S. – mídia digital de fl. 12 dos autos físicos).

A testemunha S.B.dos S., tia da vítima, declarou em Juízo:

“Que quando ia na casa de sua irmã L., percebia que o acusado sempre colocava a vítima para sentar 
no colo dele; que achava estranho porque o acusado abraçava muito e beijava muito a vítima; que a 
vítima demonstrava gostar muito do acusado; que uma vez viajaram e o acusado começou a beber 
muito e ter umas atitudes estranhas, como chamar a menor para ir tomar banho de cachoeira com ele; 
que os familiares que estavam presentes acharam tal atitude estranha e não permitiram; que a vítima, 
no momento em que o acusado a chamou para ir tomar banho de cachoeira com ele, ficou sem reação e 
pálida; que certa vez que o acusado bebeu, perguntou para a vítima porque que ela não o beijava mais 
e não sentava em seu colo, na frente dos familiares; que quando a menor estava com a família evitava 
ficar perto do acusado; que inclusive uma tia da declarante falou que não gostou da atitude do acusado e 
que ele não entraria mais em sua casa; que quando voltaram da viagem chamaram a genitora da vítima 
para conversarem sobre as atitudes do acusado; que posteriormente, a mãe da vítima conversou com a 
mesma, e ela lhe contou as coisas que o acusado tinha feito; que a mãe da vítima contou para a decla-
rante que a menor tinha dito que o acusado apalpava seus seios, fazia carinhos na vagina da declarante; 
que a genitora da vítima ficou muito abalada; que a vítima mudou de comportamento e atualmente está 
tendo acompanhamento psicológico; que após registrarem queixa na Delegacia, o acusado nunca mais 
frequentou a casa da vítima”. (mídia digital de fl. 12 dos autos físicos). 

Os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, por sua vez, nada esclareceram acerca do 
fato criminoso, mas apenas discorreram sobre o bom comportamento social do réu (termos de fls. 82/83 
e mídia digital de fl. 12 dos autos físicos).

Em sede de interrogatório judicial, assim como fez perante a Autoridade Policial, o réu negou todos 
os fatos descritos na denúncia:

“Que jamais o declarante na condição de ser humano faria uma coisa assim, ainda mais sendo pai de 
uma menina da mesma idade da vítima; que o mesmo amor que sente pela filha depositou na vítima; 
que nunca teria tal atitude; que a vítima costuma mentir bastante, inclusive já tinha falado sobre isso 
com a mãe da menor; que certa vez a vítima saiu dizendo no colégio que tinha ficado com 15 meninos, 
e que isso é uma loucura; que nunca teve maldade nenhuma com a vítima; que não teria estômago para 
fazer uma coisa dessa; que seu relacionamento com a mãe da menor era muito bom, e que tinham muitos 
planos para o futuro; que conviviam pacificamente; que tinha um relacionamento muito bom com a 
vítima também, e não entendeu por que lhe imputaram tais atos; que passava algumas noites na casa 
da genitora da vítima; que a menor dormia na cama e o declarante e a mãe da menor dormiam em um 
colchão no chão, no mesmo quarto; que assistia filmes de terror com a menor; que o comportamento da 
menor para com o declarante era como de filha com pai, inclusive ela o chamava de ‘pai’; que a vítima 
vinha se sentar em seu colo e nessas ocasiões o declarante repreendia a vítima, dizendo-lhe que não era 
certo a menor sentar em seu colo; que beijava a menor no rosto”. (M. A. da P. – mídia digital de fl. 12 
dos autos físicos).

O Relatório Institucional do Projeto Viver, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, 
de acompanhamento da vítima A. L. B. dos S. A., datado de 07 de julho de 2014, constante às fls. 
108 a 113 dos autos, expedido em atendimento aos termos do ofício do Juízo de origem, e firmado 
pela Assistente Social, Senhora Aline Cerqueira - CRESS 9508, e pela Psicóloga, Senhora Catiana Brito 
Moura Santos – CRP/03963, evidencia, nos trechos destacados de fls. 111 a 113, o seguinte:

“[...] Consta em prontuário que no dia 01 de fevereiro de 2013, a usuária supracitada compareceu ao 
Serviço Viver acompanhada por sua genitora Sra. L.B.S. Referindo situação de violência sexual perpe-
trada pelo Sr. M., 56 anos de idade, seu padrasto. A.L.B.S.A. no atendimento institucional mostrou-se 
abatida, pois referiu cansaço ao falar sobre a violência sexual, uma vez que neste mesmo dia já havia 
relatado em Delegacia e no IML ao fazer o exame pericial. Apenas verbalizou alguns atos do suposto 
autor: “Tocou nas partes intimas, passou a língua na parte intima, não quer mais falar mais” (sic). 
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configurada a majorante do artigo 226, II, do CPB, razão pela qual aumento a pena pela 1/2(metade), 
passando a dosá-la 12 anos, 10 meses e 7 dias. Já no que tange à figura da continuidade delitiva, embora 
não tenha ficado esclarecido nos autos o exato número de atos libidinosos cometidos pelo réu, a prova 
colhida permite que se conclua terem sido por mais de uma vez, conforme depoimento da vítima. Assim, 
para não incorrer em injustiça, em razão da imprecisão dos abusos perpetrados, o apenamento deve ser 
aumentado em no seu patamar mínimo, ou seja, de um sexto (1/6), nos termos do artigo 71, caput, do 
CPB, portanto, fica o réu condenado definitivamente à pena de 15 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão. Em 
consonância com o disposto pelo artigo 33§ 2º, a, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento 
da pena em regime fechado na Penitenciária Lemos de Brito, nesta capital. Incabível, por critérios 
objetivos, as benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Considerando que o réu 
respondeu ao processo solto, e não vendo motivos concretos para a sua segregação cautelar, concedo-lhe o 
direito de recorrer em liberdade”. (Sentença de fls. 191/196).

Por fim, destaca-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 
Habeas Corpus nº 126292, no sentido de ser possível o início da execução da pena após a confirmação da 
sentença penal em segundo grau, sem ofensa ao princípio constitucional da inocência, uma vez que, neste 
momento, encerrada está a análise de matéria fático-probatória. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUN-
ÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIR-
MADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de ape-
lação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas 
corpus denegado.” (grifo ausente no original) (STF – Tribunal Pleno, HC nº 126.292/SP, Rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 17.02.2016, DJe nº 100, divulg. 16.05.2016, public. 17.05.2016).

É nesse sentido que também tem se orientado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E PRISÃO PREVENTI-
VA. INSTITUTOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGA-
MENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A execu-
ção provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. Esta possui natureza cautelar e dever 
ser decretada quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e aquela decorre da condenação 
confirmada em segundo grau e ainda não transitada em julgado. 2. Após o julgamento do Habeas 
Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado 
em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a 
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 
afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir 
o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, 
antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 3. O Supremo Tribunal 
Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI 
ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência 
externada no mencionado HC 126.292/SP. 4. No caso dos autos, verifica-se que foram interpostos 
embargos declaratórios perante do Tribunal de origem, pendentes de julgamento. Assim, ante a não 
definitividade da condenação no âmbito da jurisdição ordinária, a expedição de mandado de prisão 
para início de cumprimento da pena caracteriza constrangimento ilegal. 5. Ordem parcialmente conce-
dida para suspender a execução provisória da pena apenas até o esgotamento da jurisdição ordinária.” 
(grifo ausente no original) (STJ – Quinta Turma, HC nº 387.560/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 
25.04.2017, DJe 02.05.2017).

Expeça-se mandado de prisão contra o apelante, para início da execução provisória da pena pri-
vativa de liberdade respectiva. Confirmada a prisão do recorrente, expeça-se a Guia de Recolhimento 
correspondente, devidamente instruída, e endereçada a uma das Varas de Execução Penal da Comarca de 
Salvador, com as recomendações de estilo.

Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.

corroborada por provas circunstanciais, como se pode verificar através de outros depoimentos registrados 
nos autos, além de muitas vezes não deixarem vestígios, como na hipótese em tela, não merecendo aco-
lhida os argumentos aventados pela defesa.

Nesse sentido:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade demonstradas nos autos. Negativa 
frontalmente desmentida pelos demais elementos de convicção. Valorização que se empresta à palavra da 
vítima, tratando-se de crime praticado na clandestinidade. Depoimento infantil apto à formação de ju-
ízo pela condenação. (...)”. (TJ-SP - APL: 30039611520138260624 SP 3003961-15.2013.8.26.0624, 
Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data 
de Publicação: 05/08/2015).

“PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 217-A do Código Penal, pois 
acariciou o corpo e beijou a boca e a vagina de uma menina de apenas onze anos de idade. 2 A mate-
rialidade e a autoria ficaram amplamente demonstradas pela palavra da vítima, que assume especial 
importância em crimes dessa natureza, corroborada pelas declarações da genitora e de policial que 
presenciou os relatos. Nada há nos autos a indicar que as declarações infantis tenham por fim falsear a 
verdade e imputar ao réu a prática de crimes que não cometeu. 3 Apelação desprovida”. (TJ-DF - APR: 
20141310057089, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de Julgamento: 10/09/2015, 1ª Turma 
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2015 . Pág. 96).

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS TENTADOS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE 
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRA-
VENÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTAS - ISENÇÃO. 1. Comprovadas nos autos a mate-
rialidade e a autoria dos delitos de tentativa de estupro, diante dos firmes e coerentes relatos da vítima, 
corroborados por outras provas produzidas nos autos, inviável o pedido de absolvição. (...)”. (TJ-MG 
- APR: 10183120125764001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 07/07/2015, 
Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Diga-se, ainda, que não há qualquer prova nos autos que macule a veracidade das declarações 
prestadas pela vítima, ou que a mesma tenha fantasiado quanto à ocorrência dos atos libidinosos, como 
sugeriu a defesa, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória.

Ao exame, de ofício, da dosimetria da pena, vê-se que o juízo primevo estabeleceu a pena-base 
pouco acima do mínimo legal (08 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão), para um só dos crimes, ao valorar 
negativamente, e de forma devidamente fundamentada, as circunstâncias judiciais das circunstâncias e 
consequências, exasperando a reprimenda, no que diz respeito à causa de aumento de pena prevista no 
art. 226, II, do CP, na metade, como estabelecido no referido dispositivo legal, sendo fixada em 12 (doze) 
anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e em 1/6, que é o mínimo legal, quanto à continuidade 
delitiva, restando a pena definitivamente estabelecida em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias 
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, não merecendo a reprimenda qualquer correção. 

In verbis: “Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, observa-se nos autos que a 
Culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva a ele imputado. O condenado não registra antecedentes 
criminais. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de 
valorá-la. O réu agiu motivado em satisfazer sua lascívia, o qual já é punido pela própria tipicidade e 
previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra dignidade sexual, 
por isso deixo de valorá-lo. Quanto as circunstâncias do crime retratam uma maior ousadia do réu em 
sua execução, eis que praticou o delito no seio familiar, dentro da própria residência, se aproveitando 
da ausência de sua companheira. As consequências do crime são gravosas, pois este como o ora analisado 
sempre acarretam sérios efeitos de natureza psicológica e comportamental à ofendida, havendo notícia 
nos autos que fora submetida a tratamento após a descoberta dos fatos. A vítima não teve qualquer 
comportamento a qual pudesse contribuir para a prática do delito. Em razão das circunstâncias judi-
ciais analisadas individualmente, fixo a pena-base em 08 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão. Ausentes 
circunstâncias atenuantes. Embora reconheço que a presença da agravante prevista no artigo 61, II, “ f ”, 
2ª figura, prevalecendo-se da relação domestica, de coabitação, deixou de valorá-la neste momento, pois 
constitui causa de aumento de pena (art.226,II, do CP) para não incorrer em bis in idem. Desta forma, 
mantenho a pena intermediária em 8 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão. No presente caso, encontra-se 
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Em casa, o autor começou a quebrar objetos diversos e, quando a vítima pediu que parasse, ele 
desferiu um tapa em seu rosto. A vítima fugiu pelo quintal da residência, momento em que levou um soco 
na nuca, vindo a perder os sentidos.

Moraes puxou os cabelos de M., até que a mesma recobrasse os sentidos, vindo a tentar fugir mais 
uma vez, dirigindo-se à casa de uma vizinha.

Ato contínuo, o autor jogou M.H. no chão.
Finalmente, a vítima conseguiu abrigo na casa de uma vizinha, cessando as agressões.
Por tais fatos, foi denunciado pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal 

(Denúncia de fls. 36/38*).
Após regular instrução, a Autoridade Judiciária de Primeiro Grau julgou procedente a Denúncia, 

condenando M.F. de S. pela prática do crime de lesão corporal (violência doméstica). Em razão da conde-
nação, foi aplicada a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (fls. 162/167*).

Foi concedido o direito de o réu recorrer em liberdade.
Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs a presente Apelação 

(fls. 169*).
Em suas razões recursais (fls. 177/178*), o Apelante pugnou pela fixação de pena acima do mínimo 

legal.
Em contrarrazões recursais de fls. 199/202*, M.F. de S. pugnou pelo não conhecimento do recurso, 

ante a falta de interesse recursal.
No mérito, pugnou pelo seu improvimento do recurso. Por fim, a defesa prequestiona, para fins de 

eventual interposição de recursos às instâncias superiores, a violação aos seguintes dispositivos: artigos 59 
e 68 do Código Penal.

Os autos foram com vista à douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e 
improvimento da Apelação (fls. 08/08-v destes autos físicos).

Após análise deste caderno processual e dos autos digitais, elaborei o presente relatório e, por inde-
pender de revisão (art. 610 do CPP c/c art. 166 do RITJBA), solicitei à Secretaria da Segunda Câmara 
Criminal a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

1- Preliminar de não conhecimento do recurso. Alegada falta de interesse recursal.

A preliminar é manifestamente improcedente, porquanto o interesse recursal acusatório é implí-
cito, na medida em que consta da sentença a aplicação da pena mínima prevista no artigo 129, § 9º, do 
Código Penal.

Como feito, cabe, em tese, ao ministério Público pedir o aumento da pena aplicada.
Nestas condições, ao contrário do sustentado nas contrarrazões, cumpre conhecer do recurso, se-

gundo a inteligência do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal ao recurso, in verbis:

Art. 577 (...)
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma 
ou modificação da decisão.

Sobre o tema, transcrevo ponderações de RENATO BRASILEIRO DE LIMA e de GUILHERME 
DE SOUZA NUCCI, que utilizo como razões para decidir em conjunto com os argumentos lançados 
neste voto:

“A ideia de interesse de agir ou de interesse processual está relacionada à utilidade da prestação ju-
risdicional que se pretende obter com a movimentação do aparato judiciário. Deve-se demonstrar, 
assim, a necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, indepen-
dentemente da legitimidade da pretensão.”
(Renato Brasileiro de Lima, in Manual de Processo Penal, Ed. JusPodivm, 4ª ed., pág. 204)

*****

(TJBA – Apelação nº 0004112-48.2011.8.05.0022. Relator(a): Des. João Bosco De Oliveira 
Seixas, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 16/05/2019)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. 
APELADO CONDENADO, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 
9º, DO CÓDIGO PENAL, AO CUMPRIMENTO DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, 
EM REGIME INICIAL ABERTO.

1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE 
INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE NO AUMENTO DA 
SANÇÃO PENAL, EIS APLICADA A PENA MÍNIMA LEGAL. INTERESSE RECURSAL 
DA ACUSAÇÃO VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 577 DO CPP. OBSERVÂNCIA.
2) PEDIDO DE AUMENTO DA PENA APLICADA. CABIMENTO. AGRESSÕES SO-
FRIDAS PELA VÍTIMA, RESULTANDO EM TRÊS GRANDES LESÕES CORPORAIS 
E DIVERSAS MENORES. MAIOR SOFRIMENTO DA VÍTIMA. DELITO PRATICADO 
MEDIANTE LONGA PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA, PELO AUTOR, DENTRO DE CASA, 
CONTINUANDO NA RUA. INTENSIDADE DO DOLO. VERIFICAÇÃO DE MAIOR RE-
PROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE E DAS 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS NA PRIMEI-
RA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LE-
GAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA-BASE MAJORADA EM FRAÇÃO IGUAL A 
2/8 (DOIS OITAVOS) DO QUANTUM REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE AS PENAS 
MÍNIMA E MÁXIMA FIXADAS EM LEI. PARAMETRO DE AUMENTO RAZOÁVEL E 
CONSAGRADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 
PENA FIXADA EM 11 (ONZE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME 
INICIAL ABERTO.
3) PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMEN-
TE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATIS-
FAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE 
AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRA-
ORDINÁRIA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0004112-48.2011.8.05.0022, 
oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Barreiras, tendo como Apelante o 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, e como Apelado M.F. DE S..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, REJEITADA A PRELIMINAR, CONHECER E DAR 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA con-
tra sentença condenatória de fls. 162/167 dos autos digitais, proferida pelo douto Magistrado da 1ª Vara 
Crime da Comarca de Barreiras.

Segundo a Denúncia (fls. 36/38*), por volta das 04:00 h do dia 25/12/2010, em um imóvel re-
sidencial localizado no Município de Barreiras, M.F.de S. agrediu a sua companheira, M.H. M. da C., 
causando-lhe lesões corporais.

O fato aconteceu após o casal ter comemorado o Natal na residência da mãe da vítima, oportuni-
dade na qual o autor consumiu bebidas alcoólicas.

No caminho de casa, M. chutou M.H..
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Portanto, há fatos concretos que geram um maior grau de reprovabilidade do crime de lesão cor-
poral. O comportamento do Réu/Apelado merece um maior grau de censura, restando, pois, justificado 
considerar a desfavorabilidade desses fatos na primeira fase da dosimetria da pena.

No mesmo sentido do entendimento aqui adotado, cito precedentes do egrégio Superior Tribunal 
de Justiça, cuja inteligência conjunta utilizo como razão de decidir:

“(…) 2.1. O primeiro elemento utilizado pelo Tribunal de origem para exasperar a sanção é idô-
neo, pois a circunstância do réu ter golpeado a vítima pelas costas e, após a queda ter continuado 
a golpeá-la, revela uma culpabilidade mais acentuada do que aquela própria ao ilícito penal em 
comento. Precedentes. (...)”
(AgRg no REsp 1755811/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
27/11/2018, DJe 03/12/2018)

“(…) 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca des-
feridos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à 
culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada.
(...)”(AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019)

“(…) 4. “A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto 
diz respeito ao juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da 
individualização da reprimenda’ (HC 173.864/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 
julgado em 03/03/2015; HC 171.395/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julga-
do em 15/12/2011)” (HC 256.366/RJ, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGA-
DOR CONVOCADO DO TJSC), QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015). 
(...)”
(AgRg no REsp 1529699/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Nestes termos, e considerando negativamente a culpabilidade e as consequências do delito, en-
contra-se justificada a majoração da pena-base em 2/8 (dois oitavos) do mínimo legal, ou seja, um acrés-
cimo de 8 (oito) meses e 6 dias de detenção, seguindo o parâmetro de aumento razoável e consagrado 
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esclareça-se que a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada para majorar a pena-base em decisões do STJ, 
a juízo deste relator, equivale ao quatum referente à diferença entre as penas mínima e máxima fixadas 
em abstrato, para cada delito, consoante método que vem sendo largamente difundido pela doutrina 
pátria, como, verbi gratia, pelo ilustre professor RICARDO AUGUSTO SCHMITT (in Sentença Penal 
Condenatória – Teoria e Prática, Editora JusPodivm, 10ª edição, págs. 192/193).

Em assim sendo, vota-se pela fixação da pena-base em 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de deten-
ção, que deve ser tida como definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias que interfiram no cálculo 
da pena.

Considerando o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, cumpre manter o regime pri-
sional inicial aberto.

Finalmente, apesar da observação feita pelo Douta Procuradoria de Justiça, deixa-se de analisar a 
incidência da prescrição com base na pena aplicada, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado 
para a acusação.

3) Do Prequestionamento.
A defesa prequestionou, para eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, os se-

guintes dispositivos: Artigos 59 e 68 do Código Penal. 
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 

Federal, o pronunciamento explícito acerca das matérias arguidas, para fins de prequestionamento, mos-
tra-se desnecessário, senão veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS 
– RECOLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE – BASE DE CÁLCULO PRESUMI-
DA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONA-

“É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado 
órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer 
algum tipo de benefício. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia 
processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir 
consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas.”
(Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª 
ed., pág.988, nota 22 ao art. 577 do CPP)

À vista destas ponderações, vota-se pela rejeição da preliminar e consequente conhecimento da 
apelação.

2. Pedido de fixação da pena acima do mínimo legal.

O eminente Magistrado a quo elaborou o cálculo da pena da seguinte forma:

“A culpabilidade, compreendida como juízo de reprovabilidade, é reprovável, mas inerente ao pró-
prio tipo penal. O acusado não possui antecedentes. A conduta social do acusado não trouxe outros 
fatos dignos de nota. Não foram colhidos maiores elementos quanto à personalidade ndo agente. 
O motivo do crime provavelmente foi o excesso de consumo de álcool. As circunstâncias do crime 
foram graves. A vítima em nada concorreu para a prática do delito.
Considerando individualmente cada umas das circunstâncias judiciais, fixo a pena base de 03 (três) 
meses de detenção.
Não estão presentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, nada havendo a ser considerado, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de 
detenção.
O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.”
(sentença – fls. 162/167*)

Ora, considerando que se entende por circunstâncias do crime “os elementos não participantes da 
estrutura do tipo, embora envolvendo o delito” (Guilherme Souza Nucci, in Código Penal Comentado, ed. 
Forense, 14ª ed., pág. 431), de logo, manifesto o entendimento que cabe acolher o pedido de reforma 
da condenação.

Isto porque a violência doméstica, cometida pelo Apelante contra a sua então companheira, resul-
tou em 3 (três) grandes lesões corporais e diversas menores, conforme descrito no laudo pericial acostado 
às fls. 54/56*, in verbis:

“Equimose violácea, medindo 1,5 x 02cm. na hemiface direita; escoriação de 0,5cm na parte pos-
terior do pescoço; diversas equimoses residuais na face anterior do braço, do antebraço e da perna 
(todas nos membros esquerdos); equimose violácea, medindo 03 x 2,5cm, situada no quadrante 
superior medial da nádega direita.”
(Laudo de Exame de Lesões Corporais – fls. 54/56*)

Ora, a sequência de agressões é circunstância que ultrapassou a gravidade concreta inerente ao 
crime de lesão corporal, evidenciando acentuada reprovabilidade.

Desconsiderar tal situação ofenderia os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, ou 
seja, afronta a própria e necessária Individualização da Pena.

Se uma lesão corporal justifica a fixação da pena mínima, 3 (três) meses de detenção, é óbvio que 
diversas lesões devem representar uma sanção penal superior ao mínimo, considerando o maior sofri-
mento causado à vítima, seja pelas dores físicas, ou pelo maior tempo de recuperação das lesões, ou 
pelos constrangimentos causados por olhares públicos, que são naturalmente atraídos para pessoas com 
equimoses visíveis, como neste caso.

Além disso, convém pontuar que o Apelado perseguiu a vítima, então companheira, pela casa, no 
quintal da residência mesmo após ter caído no chão, e na rua, até que a mesma conseguisse abrigo na casa 
de uma vizinha, o que importa em uma maior intensidade do dolo (culpabilidade).
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0500803-
02.2016.8.05.0146, da 1.ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura 
como Apelante J.S. DA S. e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da Apelação, REJEITAR a preliminar de 
nulidade arguída e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu J.S. DA S., através da Defensoria Pública 
Estadual, em irresignação aos termos da Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
1.ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Juazeiro/BA, que, julgando procedente a Denúncia, 
condenou-o pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal. À ocasião, foi-lhe imposto o 
cumprimento da pena corporal de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Narrou a Peça Acusatória que no dia 07.06.2015, por volta das 12:00 horas, o Réu J. S. DA S. 
supostamente compareceu à residência da sua companheira, Sra. M.L. da S., ocasião em que, em tese, 
ameaçou-a de morte com o uso de uma faca, bem assim chutou a porta da cozinha anunciando seu intui-
to de quebrar utensílios domésticos da Vítima, tendo os fatos sido presenciados pelo filho do casal, P.A.S. 
da S.. Ademais, segundo a Denúncia, a Vítima teria informado não ser a primeira vez que o Acusado, 
embriagado, teria chegado em casa proferindo ameaças e quebrando objetos.

A Denúncia foi recebida em 24.10.2016 (fls. 19/20).
Finalizada a instrução criminal e oferecidas Alegações finais pelas partes, foi proferida a Sentença 

condenatória acima mencionada (fls. 41/44).
Inconformado, o Condenado interpôs Recurso de Apelação (fl. 43) apresentando suas Razões às 

fls. 53/66. Na oportunidade, pugna, em preliminar, a declaração de nulidade absoluta do interrogatório 
do Acusado e dos atos processuais posteriormente realizados, por ter o referido ato sido realizado mesmo 
após expresso pedido de dispensa formulado pela Defesa. No mérito, pleitea sua absolvição pela inexis-
tência de provas suficientes para a condenação, com arrimo no art. 386, VII do CPP.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões às fls. 69/71, plei-
teando o improvimento do Apelo e a consequente manutenção da Sentença guerreada em sua inteireza.

Oportunizada sua manifestação, a Douta Procuradora de Justiça Eny Magalhães Silva opinou pelo 
conhecimento e desprovimento do Apelo manejado (fls. 12/15 dos autos físicos).

VOTO

I. Do juízo de admissibilidade

Inicialmente, cabe registrar que o presente Apelo é próprio e tempestivo, tendo sido manejado, 
ademais, por quem detém legítimo interesse na modificação da Sentença de piso. Destarte, é medida de 
rigor o CONHECIMENTO do inconformismo defensivo, passando-se, pois, ao exame de suas questões 
de fundo.

II. Da preliminar de nulidade absoluta

Conforme relatado, o Apelante argui, em linha de preliminar, nulidade processual decorrente da 
“realização do interrogatório do acusado de forma coercitiva”, em razão de o Juiz de piso ter indeferido pe-
dido por ele formulado a respeito da dispensa do referido ato. Segundo a Defesa, a autoridade judiciária, 
com tal postura, teria “coagido-o e forçado-o de forma injustificada a colaborar com a pretensão acusatória, 
em manifesta ofensa aos princípios constitucionais e legais que garantem ao acusado, com primazia, o direito 
de não colaborar, evitando-se uma autoincriminação”.

MENTO – I - Os embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou contradição do 
julgado embargado, vedada sua utilização para suscitar novos questionamentos ou mesmo rediscutir a 
matéria.
II - “O requisito do prequestionamento se satisfaz com a existência de pronunciamento sobre 
as matérias que se pretende submeter ao crivo da instância extraordinária, somente sendo 
exigido menção expressa dos dispositivos tidos por violados na fundamentação do recurso, 
consoante, neste particular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772, DJ 24/10/1997)”. 
(EDROMS nº 14.444/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves).

III - Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ – EEROMS 11927 – MG – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão)”. - Grifos do Relator

Devidamente efetuada a escorreita análise e aplicação dos dispositivos legais necessários e atinentes 
à espécie, despicienda revela-se (neste julgamento) a menção expressa da adequação da sentença recorri-
da a cada um dos dispositivos supracitados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de 
recurso às instâncias superiores.

Por todo o exposto, voto pela rejeição da preliminar com o consequente conhecimento do recurso, 
e pelo provimento da Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, a fim de reformar 
a condenação imposta a M.F de S. nos autos da ação penal nº 0004112-48.2011.8.05.0022, fixando-a 
em 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos 
da sentença.”

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia 
o voto através do qual, REJEITADA A PRELIMINAR, SE CONHECE E SE DÁ PROVIMENTO AO 
RECURSO.

*****

(TJBA – Apelação nº 0500803-02.2016.8.05.0146. Relator(a): Desa. Ivone Bessa Ramos, 
Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 20/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM CON-
TEXTO DOMÉSTICO. ARTIGO 147 DO CPB, C/C A LEI N.º 11.340/06. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE 1 MÊS DE DETENÇÃO, EM REGIME 
INICIAL ABERTO.

PLEITO DE NULIDADE NA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO APELAN-
TE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO JUIZ PRESIDENTE DA 
AUDIÊNCIA DA INSTRUÇÃO QUE, MESMO APÓS INDEFERIR PLEITO DEFENSIVO 
DE DISPENSA DO INTERROGATÓRIO, CIENTIFICOU O RÉU SOBRE SEU DIREITO 
FUNDAMENTAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO. ACUSADO QUE, DE FORMA 
CONSCIENTE, ACOMPANHADO DE SEU PATRONO, RESPONDEU ALGUMAS DAS 
PERGUNTAS FEITAS PELO MAGISTRADO, NARRANDO SUA VERSÃO DOS FATOS. 
ARTIGO 186, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DE-
FESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 
NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDA-
DE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRE-
SENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS Por outros 
elementos de prova. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES 
PENAIS PERPETRADAS NO contexto DAS RELAÇÕES domésticas e FAMILIARES. CON-
DENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
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4. In casu, o réu encontra-se sob custódia, mas sua advogada constituída estava presente na audiên-
cia de oitiva da testemunha de acusação, tendo dispensado a presença do réu naquele ato, compro-
vando a inexistência de prejuízo para a defesa (“pas de nullités sans grief”).
5. Deveras, por força do princípio “netio auditur propriam turpitudines allegans”, não é dado à 
parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).
6. A possibilidade de o réu não comparecer à audiência é uma expressão do direito constitucional 
ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88), pois “nemo tenetur se deterege”.
7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.
(STF. HC 114095, Relator: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, PRO-
CESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 PUBLIC 30-04-2013)

Por tais razões, não há falar em nulidade processual, devendo-se, pois, ser REJEITADA a prelimi-
nar em testilha.

III. Do mérito recursal

Adentrando ao mérito da demanda, constata-se que o Recorrente pugna sua absolvição da prática 
do delito de Ameaça (art. 147 do CP), com fundamento na insuficiência probatória.

Ocorre, entretanto, que tal tese defensiva não merece acolhimento, visto não ser esta a con-
clusão que se extrai da análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, em especial das 
declarações da Vítima Marilene Leôncio da Silva e do depoente Paulo André Sebastião da Silva, filho da 
Vítima e do Acusado; senão veja-se:

M.L., em sede de inquérito, disse que conviveu com J.S. DA S. por mais de vinte anos, tendo sete 
filhos com o mesmo; que J. bebe muito e é bastante ciumento; que J. trabalha bastante, mas não ajuda 
nas despesas de casa e a declarante sozinha vem se acabando de trabalhar para colocar a comida em casa; 
que a declarante cansou dessa vida e pediu a J. para sair de casa; que desde então J. vem lhe fazendo 
ameaças de morte; que J. diz que vai lhe ameaçar de faca; que já tem duas semanas que a declarante 
vem sendo ameaçada por J.; que a última ameaça aconteceu na noite de ontem, por volta de 
meia-noite; que J. chegou em casa bêbado e lhe acusando de traição; que a declarante estava 
dormindo e acordou com a zoada de JOSE, chutando a porta da cozinha; que J. estava com uma faca 
na mão, dizendo que iria lhe matar a facadas; que seu filho A. estava em casa e tomou a frente do 
pai, empurrando-o contra a parede; que J. mandou A. lhe pedir a benção, pois iria lhe matar naquele 
momento; que a declarante saiu correndo de casa e desde então está fora de casa; que a declarante está 
assustada e teme por sua integridade física... (fl. 08 dos autos digitais – sic).
Ademais, em Juízo, corroborou suas assertivas: ... Que o fato ocorreu à noite; que o acusado já 
havia lhe jurado de morte anteriormente; que o acusado, em dada oportunidade, pegou uma faca para 
lhe matar; que o seu filho presenciou a ameaça; que o acusado estava bebendo; que não houve ne-
nhuma discussão; que não ocorreu nenhuma outra ameaça; que o acusado dizia que ia lhe matar; 
que acredita que o motivo tenha sido ciúme... (vide mídia de fl. 09 dos autos físicos e transcrição 
aposta na Sentença)

P.A.S. DA S. no bojo da peça investigativa, disse que quando o pai chega em casa bêbado, chega 
agressivo; que seu pai ciuma bastante de sua mãe quando bebe e acusa a mesma de traição; que seu pai 
xinga sua mãe de rapariga, fuleira e meio mundo de palavrão; que seu pai diz que vai matar sua 
mãe de faca; que seu pai sóbrio é tranquilo, o problema é que atualmente ele está bebendo quase 
que diariamente; que na madrugada do dia 07 para o dia 08/06/15 o declarante estava dor-
mindo e acordou com o barulho do mesmo; que seu pai revirava as coisas, colocou a moto para fora 
de casa e estava ansioso à procura dos documentos; que o declarante levantou, pois não gostou daquela 
movimentação e achou muito estranho seu pai estar atrás dos documentos naquele horário; que o de-
clarante foi no quintal urinar e quando retornou seu pai já estava entrando no quarto de sua 
mãe, com uma faca na mão; que seu pai dizia que iria fazer uma bagaceira naquele momen-
to; que o declarante pulou na frente e empurrou o mesmo contra a parede; que o declarante 
segurou a mão do pai que estava com a faca, mas não conseguiu tomar a faca do mesmo, pois 
ficou com medo de se machucar; que o declarante segurou o tempo suficiente para sua mãe 
correr; que seu pai xingava sua mãe e acusava a mesma de estar com outro macho, o que não é 
verdade; que seu pai ainda lhe mandou tomar a última benção de sua mãe; que não conseguiu 
tomar a faca do seu pai, por isso não deixou o mesmo sair de casa; que os dois irmãos (8 e 10 

Tal alegação, todavia, não merece prosperar.
É que, analisando o áudio da mídia que registrou o interrogatório do Acusado, torna-se claro que, 

mesmo após ter rejeitado o pleito de dispensa do ato, o Magistrado condutor da audiência de instrução 
efetivamente disse ao Acusado: “[...] O senhor fica ciente para responder o que entender melhor à sua defesa, 
tá bom?, ou mesmo se manter calado, certo? [...]” (00’:15’’ do arquivo “oitiva do acusado – J.S. Avi”, cons-
tante na mídia juntada à fl. 09 dos fólios físicos). Assim é que o Acusado, mesmo cientificado da possibili-
dade de se manter silente e acompanhado de seu Patrono, respondeu as perguntas feitas pelo Magistrado, 
narrando, ainda que de forma efusiva, sua versão dos fatos.

Note-se que tal advertência do Magistrado responsável pelo interrogatório do Acusado figura com-
patível com o direito previsto no art. 186, parágrafo único do Código de Processo Penal, o qual garante 
que “o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa”. Tal 
garantia também resta prevista no art. 8.º, ítens 2, alínea “g” e 3 do Pacto de São José da Costa Rica, 
bem como no art. 67, ítem 1, alínea “g”, do Estatuto de Roma, introduzidos no ordenamento jurídico 
pátrio respectivamente através do Decreto 678 de 06 de Novembro de 1992 e do Decreto 4.388 de 25 
de setembro de 2002, na condição de normas supralegais garantidoras de Direitos Fundamentais, em 
conformidade com o art. 5.º, § 2.º da Constituição Federal.

Inegável, portanto, que a assertiva do magistrado viabilizou o Direito Fundamental do Acusado 
ao silêncio, possuindo, por conseguinte, inaptidão de acoimar de nulidade o ato de seu interroga-
tório judicial pela alegada violação ao Princípio da Ampla Defesa, ao qual o direito ao silêncio é 
vinculado. Veja-se que, no caso dos autos, por opção do próprio Réu, seu direito ao silêncio não foi exer-
cido – muito embora, repise-se, antes assegurado pelo Juízo –, não tendo o interrogando demonstrado, 
em qualquer momento, o seu desejo de permanecer calado, ou mesmo se irresignado com as perguntas 
que lhe foram formuladas pelo MM. Juiz; ao revés, o Réu se utilizou da oportunidade para apresentar a 
tese que consubstanciou a sua autodefesa.

Afora isso, não se pode perder de vista que se aplica, no sistema processual penal, o Princípio do pas 
de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será 
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, que efetiva o supra 
Princípio da Segurança Jurídica.

Ora, se a alegação de nulidade reside no fato de ter sido violado o direito público subjetivo ao silên-
cio do Acusado – o qual é enunciado como a garantida de que este tem de que a omissão do exercício de 
sua autodefesa não o prejudicará no processo penal – e uma vez que o Acusado usou de seu interrogatório 
para apresentar a sua versão defensiva dos fatos que lhe foram imputados na Denúncia, não se verifica que 
houve qualquer violação concreta ao Princípio da Ampla Defesa.

Deste modo, inegável se constatar que o ato que o Apelante reputa violador do seu direito ao si-
lêncio não foi capaz de lesionar o Princípio da Ampla defesa, que lhe ampara no ordenamento jurídico 
pátrio, revelando-se, portanto, inadequado o pleito da declaração de sua nulidade, mormente quando se 
apura, no caso concreto, a eficácia e a aplicabilidade da regra prevista no art. 563 do Código de Processo 
Penal, que, em observância ao Princípio da Segurança Jurídica, afasta a possibilidade de invalidação de 
atos judiciais que não causem efetivo prejuízo às partes.

Os Tribunais Superiores pátrios acolhem pacificamente o Postulado do pas de nullité sans grief no 
Processo Penal; confira-se:

[...] 2. A declaração de nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo 
para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que 
a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o 
reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do 
vício verificado. Precedentes: HC 68.436, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 
de 27.03.92; HC 95.654, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15.10.10; 
HC 84.442, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 25.02.05; HC 75.225, 
Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.12.97; RHC 110.056, Primeira 
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 09.05.12.
3. A ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a 
nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhe-
cimento, a demonstração de prejuízo à defesa.
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*****

(TJBA – Apelação nº 0303688-72.2016.8.05.0113. Relator(a): Desa. Nágila Maria Sales 
Brito, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 14/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE UR-
GÊNCIA ANTERIORMENTE REVOGADAS PELO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA DE 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. NATUREZA AUTÔNOMA DAS MEDIDAS PROTE-
TIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA 
OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A INEXISTÊNCIA DE RISCO. PRO-
TEÇÃO SISTEMÁTICA DA MULHER. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTE-
TIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em favor da 
vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada continuidade à 
medida anteriormente prevista, não se exigindo vinculação a inquérito ou processo.
2. A aplicação ou manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria Penha 
(Lei nº 11.340/2006) estão vinculadas a um juízo de necessidade, baseado na exigência de salva-
guardar a integridade física e psicológica da vítima.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº: 0303688-72.2016.8.05.0113, da Co-
marca de ITABUNA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO e Apelado C.F. DOS S.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR 
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para restabelecer as medi-
das protetivas fixadas em desfavor do Apelado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO tendo em vista a 
irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Itabuna que, nos autos do processo tombado sob o nº 0303688-72.2016.8.05.0113, revogou as medi-
das protetivas anteriormente fixadas, em desfavor do Apelado, extinguindo o feito (fl. 25, autos digitais).

Em suas razões recursais, o Representante do Parquet estadual pugna pela cassação da Sentença de 
1º grau que revogou as medidas protetivas de urgência, por entender que “ao contrário do que concluído 
pelo Juiz de primeira instância, entremostra-se imperativa a manutenção das medidas protetivas de ur-
gência para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima”. Requereu, assim, o provimento do 
recurso de apelação (fls. 32/39, autos digitais).

Em suas contrarrazões, o Acusado defendeu a manutenção da sentença de 1º grau, aduzindo ine-
xistirem razões para que se proceda de modo diverso, requerendo, assim, o desprovimento do recurso (fls. 
51/55, autos digitais).

Houve abertura de vista à Procuradoria de Justiça Criminal que, em parecer da lavra da Dra. 
Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação, 
mantendo-se a decisão recorrida. Prequestionou, para efeito de recurso especial, os dispositivos referidos 
em sua manifestação (fls. 07/10 dos autos físicos).

Na sessão de julgamento realizada no dia 14/03/2019, o Des. João Bosco de Oliveira Seixas, relator 
originário da Apelação, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, 
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

anos) mais novos estavam dormindo e não viram nada; que o declarante acredita que se não tivesse 
acordado seu pai tinha matado sua mãe; que já viu seu pai ameaçando sua mãe de facadas, 
mas a situação mais grave presenciada pelo declarante foi essa, pois seu pai realmente ia agir 
se o declarante não tivesse levantado; que seu pai preparou a fuga, pois tirou a moto para fora de 
casa e pegou os documentos; que desde então sua mãe está fora de casa, com medo; que às vezes seu pai 
deixa faltar as coisas em casa e sua mãe reclamava bastante disso; que sua mãe está disposta a deixar seu 
pai; que o ciúme de seu pai é doentio e não gosta de ver a mesma conversando com ninguém; que seu pai 
continua em casa, como se nada tivesse acontecido... (fl. 09 dos autos digitais – sic)
Ademais, em Juízo, corroborou suas assertivas: ... que estava todo mundo dormindo; que o acusado 
chegou falando de um documento; que ouviu o acusado falando sobre faca; que, então, acordou; que o 
acusado foi em cima de sua mãe com a faca; que não ouviu o acusado dizer que iria matar a sua mãe; 
que o acusado estava com a faca na mão; que seus pais não se falavam na época; que segurou o braço de 
seu pai; que a sua mãe correu do lugar; que a sua mãe disse que o acusado já vinha lhe ameaçando; que 
já viu o acusado ameaçando a sua mãe; que o acusado enciumava de sua mãe... (vide mídia de fl. 09 
dos autos físicos e transcrição aposta na Sentença)

Cabe atentar, ainda, que a materialidade e autoria delitivas também se encontram comprovadas 
nos autos através da Certidão de Boletim de Ocorrência (fl. 06), que indica ter a Vítima comparecido à 
DEAM de Juazeiro, às 15:07 horas do dia 08.06.2015, para comunicar que:

“[...] No dia de ontem, 07/06/2015, por volta das 23h50, em sua residência, a saber, Povoado de 
Campos, Maniçoba,foi ameaçada de morte por seu companheiro, J.S. da S., conhecido como Ca-
nário ou Casca Pau, quando o mesmo com um fação em punho e completamente embriagado, lhe 
ameaçava; que ele também lhe agrediu moralmente com palavras como rapariga […]”

Afora isso, há de se ter em mente que o Acusado, quando inquirido pela Autoridade Policial no dia 
29.06.2015 – ou seja, mais de 20 dias após o fato – confessou integralmente o fato a ele imputado, justi-
ficando ter assim agido diante de “M. não querer mais conviver com o mesmo e ter mandado este ir embora 
de casa” (fl. 12). Já sob o crivo do contraditório, apesar de confirmar estar bêbado e em posse de uma faca 
no dia indicado na Prefacial Acusatória, disse não se lembrar do que falou para a vítima.

Fato é, portanto, que, ao contrário do quanto sustentado pela Defesa em suas Razões Recursais, as 
provas amealhadas aos autos corroboram a narrativa da ofendida.

Mister destacar que o delito de Ameaça possui natureza de crime formal, que se consuma pelo 
mero temor causado à vítima – circunstância esta devidamente demonstrada nos fólios não apenas pelos 
depoimentos prestados, mas também pelo requerimento da ofendida quanto a providências protetivas 
de urgência (fl. 11) e pela própria representação por ela feita quando de suas declarações policiais (fl. 
08). Com efeito, tratando-se de um ambiente “familiar”, a mera existência de uma representação formal, 
como ocorreu no caso, já revela o temor incutido na vítima ameaçada.

Nesta linha de intelecção, confira-se aresto desta Egrégia Corte de Justiça:

[...] A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório coligido aos autos demons-
tra, inequivocamente, a autoria e a materialidade do crime de ameaça. Não há que se falar em 
absolvição quanto ao crime de ameaça, quando a palavra do ofendido, corroborada pelas provas 
testemunhais, comprovam de forma inequívoca que as ameaças proferidas pelo apelante foram 
idôneas o suficiente para incutir na vítima fundado temor, ao ponto, inclusive, de procurar apoio 
policial e amparo legal. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJ-BA - APL: 00000668620128050052 BA 0000066-86.2012.8.05.0052, Relator: Carlos Ro-
berto Santos Araújo, Data de Julgamento: 07/11/2013, Segunda Câmara Criminal - Primeira Tur-
ma, Data de Publicação: 08/11/2013) (grifos acrescidos)

Frise-se, outrossim, que o delito em tela ocorreu no âmbito das relações domésticas e familiares, 
hipótese em que, dado o contexto acaçapado em que se desenvolve, a palavra da vítima ganha maior 
relevância para o deslinde dos fatos, devendo ser considerada para fins de condenação quando está em 
sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo.

Ante todo o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHECE-SE do Recurso, REFUTA-SE 
a preliminar arguída e, no mérito, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o Decisio vergasta-
do em todos os seus termos.
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Ressalte-se, contudo, que as medidas protetivas e restritivas são meios cautelares de proteção da 
vítima e devem ter prazo de duração, pois não podem durar para sempre e independentes de ação 
penal ou inquérito policial, o que, se sabe, não existe.
Dispositivo. Assim, sem a existência de processo que as justifique, não podem as medidas protetivas 
perdurar sem prazo determinado ou desvinculadas de processo principal, analogia que se faz com 
os artigos do Novo Código de Processo Civil – NCPC, o que é autorizado pelo artigo 3º do Código 
de Processo Penal – CPP, e artigo 33 da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha.
Desse modo, revogo as medidas anteriormente deferidas, sem prejuízo de eventual restabelecimen-
to, se for o caso, razão pela qual extingo o feito.” (grifos acrescidos).

Irresignado com a Decisão, o Promotor de Justiça com atuação na Comarca interpôs o presente 
recurso por entender que a revogação das medidas protetivas no caso concreto contraria a carga axiológica 
da Lei Maria da Penha, colocando a vítima sob os riscos de condutas do Apelado, sendo, pois, necessário 
o restabelecimento de tais medidas. 

Entendo que razão possui o Apelante em seu pleito.
De logo, convém registrar que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) constitui uma impor-

tante conquista dos Direitos Humanos de nosso país, contribuindo para a superação da opressão imposta 
às mulheres, por se tratar de um diploma legal que tem objetivos eminentemente materiais, no sentido 
de proteção sistemática da mulher.

Para tanto, o legislador pátrio criou novos mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra mulheres, a exemplo das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 do texto legal, as quais 
têm a finalidade de fazer cessar eventual violência contra a mulher e/ou prevenir sua ocorrência. Relevante 
citar referido dispositivo:

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o 
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos 
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida
d) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

Certo é que, nos dias atuais, não se pode ignorar os alarmantes números registrados na seara de 
violência doméstica no país, nem as mazelas a que são submetidas as mulheres vítimas de ameaças, agres-
sões físicas, morais, psicológicas e que, muitas vezes, culminam em feminicídios, razão pela qual a própria 
Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 4º determina que sejam observados os fins sociais para sua adequada 
interpretação

Dessa forma, na caso em questão não se pode, simplesmente, presumir que a situação de risco a 
que a ofendida encontrava-se exposta na ocasião em que procurou a proteção estatal não mais existe.

De modo algum pode ser interpretado em desfavor da vítima o fato de o membro do Ministério 
Público não haver oferecido Denúncia para a instauração da ação penal.

Na verdade, impende ressaltar que após a introdução do art. 24-A, na Lei Maria da Penha, por in-
termédio da Lei nº 13.641/2018, ficou expressamente claro, que o Juiz de Direito com competência cível 
também pode determinar medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.343/2006:

Art. 24 - A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 
Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Os autos vieram-me conclusos (fl. 15v) para redigir o acórdão, uma vez que proferi o primeiro voto 
vencedor, nos termos do art. 209, parágrafo único, do RITJ/BA, consoante certidão de fl. 13.

Os autos vieram, então, conclusos (fl. 15v, autos físicos).

VOTO

I – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESSUPOSTOS 
RECURSAIS CONFIGURADOS. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

Primeiramente, cabe examinar a presença dos pressupostos recursais.
O Ministério Público foi intimado da Sentença por meio do portal eletrônico em 01/04/2018, 

tendo interposto o Recurso de Apelação no mesmo dia, restando assentada, portanto, a sua tempestivi-
dade (fls. 32/39, autos físicos).

Ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais exigidos na hipótese vertente, impõe-se o 
conhecimento do Recurso.

II – DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, que pretende o restabelecimento das medi-
das protetivas de urgência revogadas, haja vista a necessidade de evitar o risco de a vítima ser alvo de novas 
condutas agressivas por parte do Apelado.

A partir da análise dos autos, tem-se que a Sr.ª F.B.R. compareceu à Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher (DEAM) de Itabuna em 01/11/2016, solicitando o deferimento das medidas pro-
tetivas de urgência previstas nos artigos 22, incisos II e III, alíneas "a", "b" e "c", e art. 23, inciso I, da Lei 
nº 11.340/2006, em desfavor de C.F.DOS S. seu companheiro e intitulado agressor, sob o fundamento 
de ser vítima dos crimes de injúria, difamação, lesão corporal e ameaça.

O procedimento iniciado perante a Autoridade Policial foi posteriormente encaminhado ao Juiz de 
Direito da respectiva comarca, dando-se início ao processo nº 0303688-72.2016.8.05.0113, no bojo do 
qual foram deferidas as protetivas de urgência nos seguintes termos:

“Assim, visando a proteção da ofendida e de seus familiares, constatada, ainda que de modo sumá-
rio, 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, quali-
ficado nos autos, em conjunto, as seguintes medidas protetivas de urgência:
I – afastamento imediato do atual local de moradia com a ofendida e sua família;
II – proibição de:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e de eventuais testemunhas dos fatos, a não menos 
de cem metros (100m);
b) contato com a ofendida, seus familiares e eventual testemunhas por qualquer meio de comuni-
cação (telefone, mensagens (SMS, WhatsApp, Telegram etc.), correio eletrônico, recados, cartas 
etc.); e
c) frequentar os locais de trabalho, estudo e lazer da ofendida, ou de seus filhos e parentes, a fim de 
preservar suas integridades física e psicológica;”

Verifica-se nos autos que a vítima e o Requerido, ora Apelado, foram pessoalmente intimados dos 
termos da referida Decisão em 28/11/2016 e 19/12/2016 (fl. 18/19 e 22/23 dos autos digitais).

Decorrido pouco mais de 01 (um) ano do supracitado deferimento, diante da certidão de fl. 24 
dos autos digitais que atestou a inexistência de ações penais ou inquéritos policiais gerados a partir dos 
presentes autos de medidas protetivas, o Magistrado, sem ouvir qualquer das partes, proferiu a Sentença 
de fl. 25 nos seguintes termos:

“Ante os termos da decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria 
da Penha, deferidas há mais de um ano, e diante da não manifestação da parte contrária, 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.
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A Decisão recorrida se ampara ainda na ideia de que sem a existência de processo que as justifique, 
não podem as medidas de urgência perdurar sem prazo determinado ou desvinculadas de processo cri-
minal, ante a vedação de pena de caráter perpétuo no ordenamento jurídico pátrio. Esse entendimento 
filia-se à corrente doutrinária e jurisprudencial que considera que os autos de medidas de proteção devem 
seguir o rito do procedimento cautelar, com todas suas características originárias, tais como instrumenta-
lidade, temporariedade e não-satisfatividade.

Entretanto, por serem tais características incompatíveis com sua finalidade, a tese de que as medi-
das protetivas têm natureza cautelar não se sustenta. Certo é que a medida protetiva, porque autônoma 
e satisfativa, não é tutela de natureza cautelar, não possuem limitação temporal, devendo viger enquanto 
perdurar a necessidade de proteção à ofendida.

Dessarte, as medidas em questão não podem ser tratadas como cautelares atreladas à ação penal, 
até mesmo porque não há previsão legal para tanto e nem mesmo é a melhor resposta para proteção da 
integridade da vítima à luz da finalidade da Lei 11.340/06, expressa em seu art. 1º, de coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal e 
demais tratados internacionais ratificados pelo Brasil, precursores da Lei Maria da Penha.

Nesse passo, o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), 
que reúne anualmente magistrados de todo o país com atuação em processos que tratam da violência contra a 
mulher no âmbito das relações domésticas/afetivas/familiares, aprovou no último encontro realizado entre os 
dias 08 e 11 de 2017, em Natal/RN, o Enunciado 45 que dispõe:

ENUNCIADO 45: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser 
deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros 
elementos probantes nos autos.

Nessa linha, a Doutrina traz contribuições:

As medidas deferidas, em sede de cognição sumária, não dispõem de caráter temporário, ou seja, 
não é imposto à vítima o dever de ingressar com a ação principal no prazo de 30 dias. Todas 
têm caráter satisfativo, não se aplicando à limitação temporal imposta na lei processual civil. 
Ainda que fazendo uso de procedimento cautelar, a busca de medidas provisionais pode dispor de 
natureza satisfativa, sem prazo de eficácia, podendo perdurar indefinidamente, enquanto persistir 
situação de risco4

Ao contrário, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não são instrumentos 
para assegurar processos. O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitan-
do a continuidade da violência e das situações que a favorecem. E só. Elas não são, necessariamente, 
preparatórias de qualquer ação judicial. Elas não visam processos, mas pessoas5.

O Superior Tribunal de Justiça vem afirmando a possibilidade de deferimento de medida protetiva 
de forma autônoma, independentemente de procedimento penal ou cível paralelo. Veja-se as seguintes 
decisões nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. 
INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPORTÂNCIA PRIMOR-
DIAL DA NORMA É A SATISFAÇÃO CONCRETA DE PROTEÇÃO À VÍTIMA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A natureza jurídica da medida protetiva prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha, possui 
nítida feição inibitória, constituindo-se em importante aliado para a cessação da violência 
doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas bus-
cada pela norma.

4 DIAS, Maria Berenice. A efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 4ª ed. 2015, p. 141)

5 Fausto Rodrigues de Lima. Cautelares (Lei nº 12.403/11) e Lei Maria da Penha. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, 
Teresina, ano 17,n. 3458, 9 dez.2012. Disponível em:   <https://jus.com.br/artigos/23277>. Acesso em:6 fev. 2019

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
§1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as 
medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Ressalte-se, ainda, que o ilustre julgador revogou as mencionadas medidas sem ouvir a ofendida 
e o representante do Ministério Público, não tendo sido dada ao órgão a oportunidade de se manifestar 
e eventualmente requerer a outiva da vítima, o que contraria o disposto no § 3º do art. 19 da Lei nº 
11.343/2006.

Não se mostra razoável, assim, descartar a hipótese de que a vítima possa voltar a sofrer violência, 
revelando-se inoportuna a revogação das medidas de proteção, simplesmente em razão de terem sido 
deferidas há mais de um ano e porque a ofendida não se manifestou – não podendo o seu silêncio ser in-
terpretado em seu desfavor, por inexistir tal previsão legal -, sobretudo por não haver nos autos elementos 
que comprovem a desnecessidade destas. Salutar o raciocínio contido nas razões recursais de que, certa-
mente, o autor deixou de importunar a vítima exatamente porque foram deferidas medidas protetivas 
em favor desta.

Adotando-se o entendimento de que o decurso do tempo exaure a necessidade da providência, 
reduz-se as medidas protetivas às simples medidas acautelatórias, indo de encontro à mens legis protetiva 
da Lei Maria da Penha, além de presumir-se uma situação fática não noticiada nos autos. Certo é que a 
decisão concessiva das medidas protetivas, por ser medida autônoma, é, em essência, rebus sic stantibus, 
devendo perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima.

A jurisprudência pátria a esse respeito, assim se posiciona:

RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 
PRAZO. PARÂMETRO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Lei protetiva que busca diminuir a violência no seio doméstico e familiar contra as 
mulheres não prevê expressamente um prazo para a vigência das tutelas de urgência, cuja 
incidência e duração ficam a cargo da autoridade judicial, à vista do caso concreto. Contudo, 
o parâmetro fornecido pela própria Lei é a máxima efetividade dos direitos fundamentais, in 
casu, reprimir e prevenir situações de violência no âmbito doméstico e familiar.

2. Não se afigura viável, tampouco prudente, generalizar e padronizar uma medida excepcional que 
reclama o exame da situação específica, levando-se em contas as peculiaridades do caso concreto. 
As medidas protetivas restringem ou privam direitos. Por conseguinte, devem ser aferidas pelo juiz 
da causa que, na situação específica, avalia a pertinência e o prazo de duração de cada uma delas.
3. À vista dos fundamentos apresentados e da situação de risco presente, é prudente a aplicação das 
medidas protetivas dentro dos prazos razoáveis de duração do processo criminal.
4. Reclamação parcialmente provida para determinar que as medidas protetivas de urgên-
cia permaneçam em vigor até o julgamento da respectiva ação penal. (Acórdão n.1083749, 
20170020225682RCC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1ª TURMA CRIMINAL, 
Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 246/248).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. 
INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPORTÂNCIA PRIMOR-
DIAL DA NORMA É A SATISFAÇÃO CONCRETA DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. AGRAVO 
DESPROVIDO.
1. A natureza jurídica da medida protetiva prevista no art. 22 da Lei Maria da Penha, possui 
nítida feição inibitória, constituindo-se em importante aliado para a cessação da violência 
doméstica e, consequentemente, garantindo o caráter satisfativo de proteção às vítimas bus-
cada pela norma.

2. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em 
favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada 
continuidade à medida anteriormente prevista, não se exigindo vinculação a outro processo.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PA-
CIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
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corresponde ao raio de 600 metros, que o ofensor é obrigado a se manter afastado. É de se destacar, 
que a área do planeta Terra é de 510,3 milhões de km2 <http://planetario.ufsc.br/dados-sobre-o-
-planeta/pesquisado em 12/06/2017>. Assim, a amplitude de espaço de circulação para o ofensor 
é descomunal, tornando-se sarcástica a assertiva de restrição ao seu direito de ir e vir, mormente, 
neste caso em que as Medidas Protetivas estão sendo mantidas apenas pelo prazo de 01 ano a contar 
desta data. Outrossim, podem ser revogadas (por pedido do ofensor ou da ofendida e até de ofício), 
a qualquer tempo em que desaparecer a necessidade de proteção à mulher. À semelhança da pensão 
alimentícia, desaparecendo a necessidade, os autos primitivos são desarquivados e revogadas as 
medidas protetivas desnecessárias.

Diversamente do posicionamento sugerido pela Douta Procuradora de Justiça, entendo que as me-
didas protetivas de urgência não pressupõem a existência de uma acusação formal em juízo. Dessa forma, 
tendo em vista o considerável risco à integridade física e psicológica da ofendida, diante do quadro de 
violência por esta narrado, incluindo ameaças de morte e agressões verbais, devem as medidas protetivas 
ser restabelecidas, para salvaguardar a sua proteção e segurança.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO 
para restabelecer as medidas protetivas fixadas em desfavor do Apelado C.F. DOS S.

*****

(TJBA – Apelação Crime nº 0303098-95.2016.8.05.0113. Relator(a): Desa. Ivete Caldas 
Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 15/02/2018)

APELAÇÃO CRIME. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. APELADO 
QUE NÃO DESCUMPRIU AS MEDIDAS IMPOSTAS, NEM PRATICOU NOVAS AMEAÇAS 
À VÍTIMA. CONCILIAÇÃO ENTRE REPRESENTADO E VÍTIMA EM VARA DE FAMÍLIA, 
COM REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VISITAS A FILHOS MENORES. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Apelo Ministerial atacando sentença que revogou as seguintes medidas protetivas de urgência: 1. proibi-
ção 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 concor-
dância destes; 2. Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e eventual testemunhas por 
qualquer meio de comunicação (telefone, mensagens SMS, WhatsApp, 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 física 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 estar sofrendo, 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 representado em relação aos filhos, que os leva diariamente 
para a escola, indica a cessação de perigo à vítima.
Apelo improvido. Decisão unânime.

ACORDÃO

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 J.B.A.B.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do 
voto da Desembargadora Relatora.

2. Inalteradas as circunstâncias que ensejaram a fixação da medida protetiva imposta em 
favor da vítima, subentende-se que o contexto motivador ainda persiste, devendo ser dada 
continuidade à medida anteriormente prevista, não se exigindo vinculação a outro processo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1566547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PA-
CIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE 
DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. MEDIDAS PRO-
TETIVAS. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE RE-
VOGAÇÃO DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
PLAUSÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
(…) 2. A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas proteti-
vas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos 
writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não prote-
gem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São, portanto, medidas cautelares 
inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e “coibir a violência” no âmbito das 
relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (HC 340.624/SP, Rel. Minis-
tra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 
02/03/2016).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ME-
DIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA 
NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO 
POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos especí-
ficos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de 
cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 
da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o supos-
to agressor. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 
cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, 
haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. 
(Resp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
11/02/2014, DJe 07/04/2014)

Nessa mesma direção, convém citar a brilhante Decisão exarada pelo Magistrado Ben Hur Viza, do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em processo em que estabeleceu medidas protetivas de urgência:

A bem da verdade, em uma leitura mais atenta, antes mesmo da mudança legislativa, referida, 
já não se exigia a tramitação de inquérito policial ou ação penal para o deferimento das medidas 
protetivas de urgência, uma vez que a Lei Maria da Penha não estabelecia a prática de crime como 
pressuposto para o deferimento de tais medidas, condicionando a prática de violência para tal 
desiderato:
“Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro 
da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem 
prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:
(...)
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da 
ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;”
Quando se examina o rol de violências especificadas pela Lei, em seu artigo 7º, constata-se que 
muitas figuras ali relacionadas, embora reconhecidas como práticas violentas, não são tipificadas 
como infração penal (...)

Convém acrescentar, ainda, trecho da suprarreferida Decisão Monocrática a respeito das críticas à 
natureza autônoma da medida protetiva sob a alegação de que a sua manutenção em caso de inexistência de 
inquérito policial ou ação penal em andamento constitui cerceamento ao direito de locomoção do ofensor:

Por derradeiro, não subsiste argumento de que a decisão cerceia o direito de ir e vir do ofensor, tam-
pouco tal argumento é suficiente para se contrapor ao dever legal do Estado de proteger a mulher 
em situação de violência doméstica. Na prática, a distância de afastamento em apenas 300 metros, 
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e queria levar o filho consigo; que a vítima ao sair da academia com seu filho, foi buscar as filhas na acade-
mia Tchu & Cia; que para se proteger do representado, entrou com o filho na academia Apolo, momento 
em que o representado pegou o filho A. pelo braço e colocou em cima de uma mesa, gritando o nome da 
vítima, dizendo que “queria conversar com ela”; que o filho A. 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 A., a vítima e o seu genitor, “fazendo 
gestos com o dedo, como se estivesse apontando um revólver e dizendo para A. “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 despesas dos filhos; que a filha AM 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, ameaçando e 
perturbando a vida da vítima, sendo prova os relatos feitos por ela e os boletins de ocorrência, acima 
referidos.
1. 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 desrespeitosas de seu 
ex-companheiro.
2. 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 ma-
nifestação do Ministério Público (artigo 19, § 1º), podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
assim como ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, 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 comunicação 
(telefone, mensagens (SMS, WhasApp, Telegram etc.), correio eletrônico, recados, cartas etc.); e
frequentar os locais de trabalho, estudo e lazer da ofendida, ou de seus parentes, a fim de preservar suas 
integridades física e psicológica. […]”.

Após manifestação das partes e do Ministério Público, foi proferida a sentença ora atacada, que 
revogou 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 devem 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 estabelecer condenações ou restrições perpé-
tuas e sem o devido processo legal.
Assim, sem a existência de processo que as justifique, não podem as medidas protetivas perdurar 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 artigo 3º do Código de Processo 
Penal – CPP, e artigo 33 da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

RELATÓRIO

Consta dos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº. 131/2016, que C.M.A.L., em 13.09.2016, 
representou contra seu ex-companheiro, J.B.A.B., 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).

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 menciona-
das medidas protetivas de urgência (fl. 28).

Através da decisão de fls. 29 a 31, aplicou-se as seguintes medidas protetivas de urgência: 1. proibi-
ção 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 qual-
quer meio de comunicação (telefone, mensagens SMS, WhatsApp, 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 física e psicológica.

O acusado, através de advogado constituído por procuração de fl. 49, requereu a revogação das 
medidas 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 daque-
las (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 
Urgência”.

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 J.B.A.B., 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).

VOTO

Verifica-se dos autos, que a vítima relatou perante a Delegacia Especializada no Atendimento à 
Mulher – DEAM, de Itabuna, em resumo, que teria convivido com o representado como marido e mu-
lher durante onze anos e desta união nasceram três filhos; que estava separada de corpos do representado 
J.B. 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 
insinuando que ela o estava impedindo ver os filhos; que quando o representado deseja ver os filhos ela 
pergunta 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 repre-
sentado à 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, ense-
jando 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 crianças”, dando origem ao boletim de ocorrência 130/2015; que no dia 12/09/2016, foi 
buscar seu filho A. na academia Sogabe, oportunidade em que o representado estava dentro da academia 
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CIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTA A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO. EXEGESE DA 
SÚMULA N.º 567 DO STJ. FATO FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICO, ALÉM DE 
ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE CONDENADO À REPRIMENDA CORPORAL 
DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. REQUERIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁ-
XIMA REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ATINENTE AO ART. 14, INCISO II, DO 
CP. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE NÃO RECOMENDA MINORAÇÃO DA RE-
PRIMENDA EM SEU GRAU MÁXIMO. COEFICIENTE MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) 
ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FURTO PRI-
VILEGIADO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO A QUO. ART. 155, § 2.º, DO CPB. 
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA DE MULTA ISOLA-
DAMENTE. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. PRECEDENTES DO STJ. MAIOR 
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADO. IMPOSIÇÃO DA 
PENA DE DETENÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA. PENA PRIVA-
TIVA DE LIBERDADE INFLIGIDA AO APELANTE IMPASSÍVEL DE CORRIGENDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0301117-97.2014.8.05.0146, 
que figuram como Apelante RAMUL HOHLENWERGER MAMONA SILVA e como Apelado o 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo inter-
posto, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu RAMUL HOHLENWERGER MAMONA 
SILVA, através da Defensoria Pública Estadual, em irresignação aos termos da Sentença condenatória 
proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Crime da Comarca de Juazeiro/BA, que, julgando procedente 
a Denúncia contra ela oferecida, condenou-o pela prática do delito tipificado no art. 155, c/c o art. 14, 
inciso II, ambos do CPB, ao cumprimento da pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial 
aberto, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um correspondente ao mínimo valor 
legal.

Narrou a Peça Acusatória que, no dia 01.02.2014, por volta das 09:45 horas, o Denunciado aden-
trou na Farmácia portando uma sacola de papel, ocasião em que foi observado por um funcionário da loja 
colocando 08 (oito) desodorantes, marca Nívea, no interior da aludida sacola. Ato contínuo, antes que o 
Acusado saísse do estabelecimento, sem passar pelo caixa, foi abordado pelo gerente que o impediu de se 
evadir do local, imediatamente acionando a Polícia.

A Denúncia foi recebida em 21.02.2014 (fl. 44).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, foi pro-

ferido o Édito condenatório acima mencionado, em desfavor do Réu RAMUL HOHLENWERGER 
MAMONA SILVA (fls. 113/117).

Inconformado, interpôs a Condenada Recurso de Apelação (fl. 120), apresentando suas razões às 
fls. 131/148, oportunidade em que postula, em apertada síntese, pela reforma da Sentença, no intuito de 
que seja absolvido, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, com a aplicação do Princípio da insigni-
ficância ou com o reconhecimento da tese de crime impossível. Subsidiariamente, pugna pela imposição 
somente da pena de multa, ante o reconhecimento do Furto privilegiado, além da adoção da fração má-
xima redutora de 2/3 (dois terços) atinente ao art. 14, inciso II, do CP.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 152/158, 
pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Oportunizada sua manifestação, o Douto Procurador de Justiça Moisés Ramos Marins opinou pelo 
conhecimento e total provimento do Recurso manejado (fls. 184/187).

Considerando que o Recurso em epígrafe, à inteligência do art. 166 do RITJ/BA, dispensa Revisor, 
determinei a sua inclusão em pauta para julgamento.

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 dia-
riamente para a escola, conforme consignado no termo de audiência acima referido.
Desse modo, revogo as medidas anteriormente deferidas, sem prejuízo de eventual restabelecimento, 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 
Comarca de Itabuna, Drª. Renata Caldas Sousa Lazzarini, a sentença deve ser mantida.

Segundo a representação da vítima, C.M.A.L., 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 
medidas 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 
conciliaram, acordando, entre outros pontos sobre a guarda e direito de visitas aos filhos das referidas 
partes, nos seguintes termos:

“[…] Os menores Amanda L.A.B., A.L.A.B. e A.L.A.B. 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).

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 J.B.A.B., pai de A.L.A.B., A.L.A.B. e A.L.A.B., 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, espe-
cialmente para acordarem o exercício do direito do representado de visitas, entende-se não haver mais 
necessidade de subsistência das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas.

A vítima, C.M.A.L., quando se manifestou em Juízo, confirmou seu interesse na manutenção das 
mencionadas medidas cautelares, porém, não indicou nenhum fato concreto que indicasse a necessidade 
de sua manutenção.

Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo. Decisão unânime.

*****

(TJBA – Apelação nº 0301117-97.2014.8.05.0146. Relator(a): Desa. Ivone Bessa Ramos, 
Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma. Julgado em 05/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIA-
DO NA FORMA TENTADA. APELO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IN-
SIGNIFICÂNCIA. SUSTENTADA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. REQUISITOS À 
APLICAÇÃO DO POSTULADO NÃO PREENCHIDOS. VALOR DA RES FURTIVAE 
EXCEDENTE À 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPO-
CA DOS FATOS. APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS DE MESMA 
NATUREZA. CRIMES PERPETRADOS COM O INTUITO DE SUSTENTAR VÍCIO EM 
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE SOCIAL 
DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERIOSA E OPORTUNA INTERVENÇÃO 
DO DIREITO PENAL NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUN-
DÁRIO COMINADO AO TIPO PENAL ADEQUADA E NECESSÁRIA PARA REPRIMIR 
A CONDUTA PERPETRADA PELO RECORRENTE. CARÁTER PREVENTIVO GERAL 
DA PENA. INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DO CPB À ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE 
MECANISMOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMER-
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(AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
DJe 13/6/2016).
2. Ademais, no caso, a res foi avaliada em R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), valor que não 
pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário 
mínimo vigente à época do fato (maio de 2015 - R$ 788,00), situação que corrobora a notória 
tipicidade material da conduta.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1658437/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEX-
TA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 
INADEQUAÇÃO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA SUPERIOR A 10% 
(DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. 
WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O “princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da 
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir 
ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal 
postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença 
de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,  (b)  nenhuma  peri-
culosidade  social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos pró-
prios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.” (STF, HC 84.412-0/SP, 
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3. O princípio da insignificância baseia-se 
na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipici-
dade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, ausente dano juridicamente 
relevante. Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência desta 
Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao 
tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.
4. Nos termos do acórdão recorrido, considerando que a res furtivae foi avaliada em R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que correspondia a 49,01% do salário mínimo em 
2010, resta superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à 
época do fato e, portanto, não há falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

5. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ - HC 389.389/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 
20/06/2017, DJe 28/06/2017)

Ademais disso, certo é que o exame sobre a aplicação do Princípio da insignificância não deve se 
limitar à aferição do resultado material da conduta; um juízo mais amplo acerca das circunstâncias que 
envolvem o caso concreto deve ser realizado, inclusive abrangendo a reincidência ou contumácia do agen-
te, aspectos que – muito embora não sejam determinantes –, por sua relevância devem ser considerados.

Com base nessas premissas, notadamente se observa que os fatos sub examine não se tratam de 
ocorrência criminal isolada na vida do Apelante, porquanto, consoante salientou o Magistrado primevo 
na Sentença condenatória, RAMUL figura como Réu em outros processos, por delitos desta mesma natu-
reza. No ponto, além das certidões de fls. 34/38, se constata, por meio de consulta ao Sistema SAJ de 2.º 
Grau, que o Recorrente responde a mais 02 (duas) Ações Penais perante a 1.ª Vara Criminal da Comarca 
de Juazeiro, ambas pelo crime de Furto (art. 155, caput, do CP).

Outrossim, em seu interrogatório judicial, o Réu afirmou que após se tornar viciado em crack, 
começou a praticar crimes, justamente para sustentar o vício (vide mídia acostada à fl. 107-v).

É patente, pois, a contumácia do Apelante na prática delitiva, evidenciada, por consequência, a 
periculosidade social da conduta, razão pela qual também resta obstacularizada a incidência do Princípio 
da insignificância, haja vista ser a intervenção do Direito Penal em toda a sua extensão, aqui, imperiosa 
e oportuna.

Na trilha de excelência desse raciocínio é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, como se infere dos seguintes julgados:

VOTO

Constata-se, ab initio, que o presente Recurso de Apelação foi interposto pela Acusada nos moldes 
do art. 593, caput, do CPPB e do art. 148, inciso II, da Lei Complementar n.º 26/06, firmada, pois, a 
tempestividade do Apelo. Assim é que, também ante o preenchimento dos demais pressupostos recursais 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, exigidos no caso sob exame, impõe-se o CONHECIMENTO 
do Recurso.

O Recorrente RAMUL HOHLENWERGER MAMONA SILVA traz ao acertamento jurisidicio-
nal pleito absolutório fulcrado na aplicação do Princípio da insignificância, notadamente porque alega-se 
que os bens subtraídos são de valor ínfimo.

De logo, mister observar ser indiscutível a efetiva subtração, perpetrada pelo Apelante, de 08 
(oito) desodorantes, da marca Nívea, fato este ocorrido no dia 01.02.2014, na Farmácia Pague Menos, 
situada no centro da Comarca de Juazeiro. A materialidade e autoria estão provadas, à evidência, nos 
autos, pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/19), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), dos depoi-
mentos testemunhais e do interrogatório do Réu – no qual confessou a prática delitiva.

Em relação ao Princípio da insignificância, cuja aplicação ao caso concreto se ora postula, é cediço 
que tal preceito está diretamente ligado aos postulados da fragmentariedade e intervenção mínima do 
Estado em matéria penal, e tem sido acolhido pela doutrina e jurisprudência como causa supralegal de 
exclusão de tipicidade. Vale dizer, uma conduta que se aplica perfeitamente ao modelo abstrato previsto 
na legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste Princípio.

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

Apesar de não se olvidar a relevância do Princípio em comento como forma de limitar eventuais 
excessos que a norma penalizadora possa causar ao ser rigidamente aplicada ao caso concreto, é notável 
ressaltar, por outro lado, que ele não pode ser empregado indistintamente, sob pena de incentivar a prá-
tica de pequenos delitos e, em última análise, gerar a insegurança social.

Por isso é que os Egrégios Tribunais Superiores estabeleceram a observância de certos vetores para 
fins de aplicação do Princípio da insignificância, sendo eles (a) a mínima ofensividade da conduta do 
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada6In casu, constata-se a inaplicabilida-
de do Princípio da insignificância, porque a narrativa da conduta contida na Exordial descreve conduta 
criminalmente repreensível e ofensiva ao bem jurídico tutelado “patrimônio”, muito embora não expresse 
intensa agressão ao patrimônio da vítima.

Veja-se que, no delito de Furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insig-
nificante, considerando que este exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, 
aplicando-se o Princípio da insignificância, enquanto que aquele pode caracterizar o privilégio insculpido 
no § 2.º do art. 155, do Código Penal, já prevendo o referido Diploma Legal a possibilidade de pena mais 
branda, compatível com a pequena gravidade da conduta.

De fato, conforme restou consignado na Inaugural Acusatória, o Réu tentou subtrair para si 08 
(oito) frascos de desodorante, cada um no valor de R$ 10,29 (dez reais e vinte e nove centavos) – 
vide fl. 16 –, totalizando R$ 80,82 (oitenta reais e oitenta e dois centavos), valor este que não pode 
ser considerado ínfimo já que equivalente a mais de 11% (onze por cento) do salário mínimo então 
vigente.7 PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCI-
DÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂN-
CIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio 
da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos” 

6 HC n.º 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004.

7 O salário mínimo vigente a partir de 1.º de janeiro de 2014 foi correspondente a R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), 
consoante Decreto n.º 8.166, de 23 de dezembro de 2013.
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vigilância configura, apenas, inidoneidade relativa do meio empregado para a prática do crime. 
Precedente. [...]
(STJ - HC 336.850/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 
em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Não é outro, aliás, o entendimento consolidado por meio da recente Súmula n.º 567 do Superior 
Tribunal de Justiça, cuja transcrição se mostra oportuna:

Súmula n.º 567 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência 
de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configu-
ração do crime de furto.

Pois bem, no caso dos autos, verifica-se que o Recorrente somente foi abordado quando já haviam 
logrado ocultar, no interior de uma mochila, os frascos de desodorante pertencentes à loja-vítima.

No ponto, o funcionário da Farmácia, Sr. Camilo Costa Neto, em juízo, relatou que interceptou o 
Réu quando este já estava fora da loja, sendo então encontrados os frascos no interior da sacola. Ademais, 
chegou a salientar que não era a primeira vez que RAMUL furtava objetos do estabelecimento, mas que 
nunca haviam logrado êxito em interceptá-lo. Além disso, o Policial Degildo do Nascimento Pontes, que 
efetivou a prisão em flagrante, confirmou que foi solicitado seu auxílio na ocasião em que o Acusado já 
encontrava-se na porta da Farmácia (vide mídia acostada à fl. 107-v).

Considerando o panorama delineado pelas provas judiciais, é inteiramente factível que o Apelante 
viesse a obter êxito na empreitada criminosa, até porque remanescia a possibilidade de empreender fuga 
do local e, assim, escapar à ação dos seguranças do referido estabelecimento comercial. Diante de tais 
premissas, conclui-se não haver espaço para a inteligência do instituto de que trata o art. 17 do Código 
Penal, descabendo falar, na hipótese vertente, em “ineficácia absoluta do meio” adotado para a consecu-
ção do furto.

A condenação do Apelante RAMUL HOHLENWERGER MAMONA SILVA, pela prática no 
crime capitulado no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB, pois, deve ser mantida, por-
quanto típica a conduta de subtração de bens alheios por ele perpetrada, improvido, por consectário, o 
pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugna o Recorrente pela imposição somente da pena de multa, ante o reconhe-
cimento do Furto privilegiado, além da adoção da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços) atinente 
ao art. 14, inciso II, do CP.

Do exame da Sentença ora vergastada no tocante à dosimetria da pena, observa-se que o MM. Juiz 
singular estabeleceu a reprimenda corporal definitiva de 08 (oito) meses de reclusão.

Na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, mantendo-a como 
pena intermediária, na segunda etapa de calibragem, a despeito de reconhecer a incidência da atenuante 
da confissão, por força da Súmula n.º 231 do STJ.

Na terceira fase, diminuiu a pena intermediária na proporção de 1/3 (um terço), com fundamento 
no iter criminis percorrido na ação delituosa, nos seguintes termos (fl. 115):

Quantificando o redutor especial previsto no art. 14, II, CP, por se tratar de tipo tentado, com 
base no iter criminis como indicado pela jurisprudência, aplico a redução no patamar mínimo de 
1/3 (um terço), pois o agente já teria adentrado o local, se apoderado dos bens, colocando-os em 
sua mochila sendo detido quando na saída do estabelecimento, ou seja, iminência de consumar os 
fatos. Frise-se que conforme teoria da “amotio”, consagrada pela jurisprudência do STJ, a posse 
mansa e pacífica da res furtiva não interessa à consumação do delito

Com efeito, as circunstâncias do crime não recomendam minoração da reprimenda em seu grau 
máximo, na forma como esclarecido no Édito condenatório, justamente porque o Apelante chegou a sair 
do estabelecimento comercial na posse dos objetos subtraídos, sendo interceptado somente na calçada da 
rua pelos seguranças da Farmácia. O coeficente de 1/3 (um terço) adotado pelo Juiz sentenciante, portan-
to, se mostra adequado e proporcional às peculiaridades da causa e à repressão do delito.

Outrossim, o Magistrado acolheu o pedido defensivo formulado em sede de Alegações Finais e 
aplicou, em favor do Réu, o Furto privilegiado previsto no art. 155, § 2.º, do CPB e substituiu a pena de 
reclusão pela de detenção. Para tanto, fundamentou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO 
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE AÇÃO PE-
NAL ANTERIOR. PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DRO-
GAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve 
intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo 
ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas considera-
das não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social 
que ocasionem.
2. Este Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, para além dos requisi-
tos objetivos, o aspecto subjetivo, consubstanciado, sobretudo, na verificação da reiteração 
criminosa do agente, caso reconhecida, impede a incidência do princípio da insignificância, 
porquanto demonstra maior reprovabilidade de seu comportamento, circunstância suficien-
te e necessária a embasar a incidência do Direito Penal como forma de coibir a reiteração 
delitiva.

3. Na hipótese, a paciente responde a outro processo por tráfico de entorpecentes, Ação Penal 
n. 0001692-15.2009.8.18.0140, circunstância que denota a sua personalidade voltada á prática 
delitiva.
4. É entendimento consolidado nesta Corte que, apesar de não configurar reincidência, a 
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso é suficiente para caracterizar 
a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insigni-
ficância.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 82.497/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
03/08/2017, DJe 09/08/2017) (grifos acrescidos)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. 
VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
INCIDÊNCIA.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do prin-
cípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso 
dos autos” (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, DJe 13/6/2016).

2. Ademais, no caso, a res foi avaliada em R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), valor que não pode 
ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo 
vigente à época do fato (maio de 2015 - R$ 788,00), situação que corrobora a notória tipicidade 
material da conduta.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1658437/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEX-
TA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifos acrescidos)

Ainda como tese absolutória, sustenta o Apelante que a prática delitiva a ele imputada traduziria 
hipótese de crime impossível, ao fundamento de que “a vigilância constante dos funcionários do local e 
os diversos equipamentos de segurança presentes tornou impossível a consumação do delito de furto” (fls. 
140/141), consoante se depreende das razões recursais.

Ocorre que a matéria em questão já restou pacificada no âmbito do Tribunal da Cidadania, con-
cluindo-se que, embora a existência de mecanismos de vigilância e segurança seja apta a reduzir, de forma 
substancial, a ocorrência de furtos no interior de estabelecimentos comerciais, não tem o condão de 
obstar, de modo peremptório, a prática de tais subtrações, subsistindo, em todo caso, a possibilidade de 
sua consumação:

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a vigilância por câmera 
apenas dificulta a prática do crime de furto, o que não torna a consumação impossível. A questão 
foi discutida, inclusive, aplicando-se a sistemática dos processos repetitivos (art. 543-C do CPC), 
sob o Tema 924. A legislação pátria adotou a teoria objetiva temperada de forma que o sistema de 
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I. De proêmio, tem-se que a arguição preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar 
a imputação do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, sob o funda-
mento de que tal competência pertence à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Orga-
nização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, não merece prosperar
Verifica-se que o suposto fato delituoso fora praticado na Comarca de Ribeira do Pombal, cidade 
não incluída no rol previsto no art. 130-A da Lei de Organização Judiciária, com a alteração intro-
duzida pela Lei nº 13.967/2018.
Ademais, nota-se que, in casu, a presente ação penal nunca tramitou na Vara Especializada em 
delitos envolvendo atividades de organizações criminosas, razão pela qual, a teor do princípio do 
“Tempus Regit Actum”, não se constata qualquer fundamento legal que justifique o deslocamento 
da causa para julgamento perante a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização 
Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador/Ba.
II. A materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 
10826/2003, restou provada com a apreensão de um revólver, municiado com 06 (seis) cartuchos 
e mais 05 (cinco) de reserva, conforme Auto de Exibição e Apreensão, além do laudo pericial ates-
tando a aptidão do artefato para realização de disparos.
A autoria delitiva também restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participa-
ram da prisão em flagrante do acusado e, especialmente, pela própria confissão do Apelante em ambas 
as fases da persecução penal, cuja condenação não fora objeto de irresignação do presente Apelo.
III. No tocante à insurgência contra a condenação pelo crime de receptação, assiste razão ao Recor-
rente, tendo em vista que houve a absorção deste delito pela conduta da posse ilegal de arma de fogo.
Nesse viés, tem-se do contexto probatório dos autos que a tese defensiva merece prosperar, embora 
não se olvide que há duas condutas em momentos distintos, o que não afasta, obrigatoriamente, 
a absorção de um delito pelo outro, uma vez que para aplicação do princípio da consunção não é 
obrigatório que o crime-meio se verifique no mesmo momento ou imediatamente após a prática 
do crime fim, como se observa, por analogia, no caso de falsificação de um documento, para uti-
lização, em momento posterior, na prática do estelionato. Entendimento, inclusive, sumulado no 
Enunciado nº 17 do STJ: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é 
por este absolvido”.
Com efeito, pelas circunstâncias fáticas retratadas nos autos e pelo conjunto probatório, restou evi-
denciado, estreme de dúvidas, que o dolo do acusado reside na conduta de efetivamente ter em sua 
posse uma arma de fogo e, para tanto, adquiriu um revólver da marca Taurus, calibre 38.
Impende ressaltar que, inobstante haver entendimentos divergentes acerca da matéria, inclusive 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, no caso em concreto tenho por indubitável a aplicação do 
princípio da consunção, por ter restado configurado que o delito de receptação está intimamente 
inserido no crime de posse ilegal de arma de fogo, devendo o denunciado ser absolvido por este 
crime.
IV. Cumpre salientar, ainda, que a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico, em face da inexistência de provas suficientes para condenação, não impede, por 
si só, a imputação da conduta delitiva de organização criminosa, por se tratar de condutas distintas, 
embora, eventualmente, vinculadas, bastando para tanto que reste provada, por outros motivos, a 
prática de um dos núcleos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13, razão pela qual não há que se 
falar em sentença contraditória.
Do detido exame das provas carreadas aos autos, especialmente dos depoimentos dos agentes que 
participaram da prisão do acusado, restou devidamente comprovada a existência de organização 
criminosa, com atuação no “Bairro do Pombalzinho” e em outras localidades, ficando patente o 
envolvimento do Apelante como integrante, com participação ativa, na referida organização, inti-
tulada “Facção Caveira”. 
O Réu, por seu turno, em ambas as fases da persecução penal, negou qualquer participação na 
organização criminosa denominada “Facção Caveira”. Entretanto, malgrado a negativa de autoria 
trazida pelo Recorrente, tem-se que o acervo probatório abrigado nos fólios se revela suficiente 
para comprovar a autoria do Apelante, cuja negativa quedou-se isolada e destoante dos elementos 
materiais do delito e dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação.
V. Redimensionamento da pena aplicada na origem, por força da exclusão da condenação pela prá-
tica do delito de receptação, em face da aplicação do princípio da consunção em relação ao delito 
de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido; além da exclusão, de ofício, das circunstâncias 

Em atenção ao pedido da defesa, hei de aplicar o privilégio contido no art. 155, § 2.º, CP, pois o réu 
apesar de responder por outros processo, é tecnicamente primário (em atenção à presunção consti-
tucional da inocência), e os bens subtraídos são de pequeno valor, pouco menos de R$ 100,00 (cem 
reais). Assim, substituo a pena de reclusão pela de detenção, por considerar mais adequado ao caso.

Ora, reconhecida a figura do Furto privilegiado, é facultado ao Magistrado, no exercício de seu po-
der discricionário, substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), 
ou aplicar somente a pena de multa. Deve fazê-lo, contudo, mediante fundamentação concreta, como 
exige o próprio Princípio do livre convencimento motivado (arts. 157, 381 e 387, todos do CPP c/c o art. 
93, inciso IX, segunda parte, da CF/88). Assim posiciona-se, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de redução da pena 
a ser aplicado, diante da incidência do § 2° do art. 155 do CP (furto privilegiado), desde que seja 
observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o Tribunal a quo, justificou a 
redução no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, que se 
deu em continuidade delitiva, fundamentação que também obsta a substituição da pena corporal 
apenas por multa. [...] (STJ - HC 389.908/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

[...] III - Reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir 
a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a 
pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convenci-
mento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex 
Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie. [...] (STJ - AgRg no REsp 1560158/MG, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 26/08/2016)

No caso em testilha, por tudo quanto esposado na Sentença obliterada, verifica-se não ser digna de 
reproche a pena definitiva infligida ao Recorrente, cabendo registrar que o Édito condenatório deve ser 
entendido como um todo – isto é, como um discurso lógico –, a fim de que se possa identificar o substrato 
fático ou base empírica que levaram o Juiz a concluir pela providência alhures. Sob este aspecto, é evidente 
que o maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrada pela contumácia criminosa do Réu, obsta a 
substituição da pena corporal por multa isoladamente na forma como almeja o Apelante, mostrando-se a 
pena de detenção adequada à espécie.

Ante todo o exposto, DÁ-SE CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO ao Recurso de Apelação 
interposto, mantendo-se a Sentença a quo em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0001298-96.2016.8.05.0213. Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta 
Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 20/08/2019)

APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO AO RÉU DA 
PRÁTICA DOS DELITOS INSCULPIDOS NO ART. 2º, §§2º E 4º, INCISO I, DA LEI 
Nº 12.850/13, ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180 DO CP. PRELIMINAR DE IN-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAR O DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMI-
NOSA. INACOLHIMENTO. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO PERMITIDO.  COMPROVAÇÃO DA RECEPTAÇÃO COMO CRIME-MEIO PARA 
REALIZAÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO 
DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTA-
ÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 
COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. 
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. DO-
SIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DAS CIR-
CUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RE-
JEITADA. APELO PROVIDO EM PARTE.
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VOTO

Presentes os pressupostos recursais no tocante à legitimidade, tempestividade e regularidade formal, 
conhece-se do recurso.

Emerge da denúncia acostada às fls. 02/03, em síntese, que “em 26 de outubro de 2016, por volta de 
9h00m, na rua Santa Inês, Pombalzinho, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de dro-
gas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo, receptação, corrupção de menor e organização criminosa”

Narra e exordial que “Na manhã daquela data, a Polícia Civil estava cumprindo mandados judi-
ciais de prisão e de busca e apreensões quando entraram na casa do investigado/representado conhecido como 
“Doidinho”. No local, os policiais encontraram Mayk escondido debaixo da cama e a adolescente Maiara, além 
de: um revólver, marca Taurus calibre 38, oxidado, número 1840571 municiado com 6 cartuchos e mais 5 de 
reserva (sobre o qual Maiara estava sentada) de origem criminosa; uma porção de maconha pesando cerca de 
1,5 gramas; um papelote de cocaína (aproximadamente 0,2 grama), e; a quantia de R$ 50,00”.

Consta, por fim, “que a Polícia Civil tinha informações de que o denunciado traficava drogas, agindo 
como “soldado” do tráfico, cumprindo ordens do chefe imediato Weles, com o qual, inclusive, tirou uma foto 
portando arma de fogo” e que “o acusado e Weles integram a perigosa organização criminosa denominada 
“Caveira”, responsável por intenso tráfico de drogas, além de roubos e homicídios, contando ainda com a parti-
cipação de menores e o uso ostensivo de armas de fogo.”

Processado e julgado, o denunciado Mayk Vinicius de Jesus Santos foi condenado como incurso 
nas sanções previstas no art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, art. 12 da Lei nº 10.826/03 
e art. 180 do CP, em concurso material de crimes, absolvendo-os das demais imputações e declaran-
do extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

I. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAR O DELITO DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INACOLHIMENTO

De proêmio, tem-se que a arguição preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar a 
imputação do delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, sob o fundamento de 
que tal competência pertence à Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa 
e Lavagem de Dinheiro, não merece prosperar.  

Verifica-se que o suposto fato delituoso fora praticado na Comarca de Ribeira do Pombal, em 
26/10/2016, cidade não incluída no rol previsto no art. 130-A da Lei de Organização Judiciária, com a 
alteração introduzida pela Lei nº 13.967/2018.

Ademais, nota-se que, in casu, a presente ação penal nunca tramitou na Vara Especializada em 
delitos envolvendo atividades de organizações criminosas, razão pela qual, a teor do princípio do “Tempus 
Regit Actum”, não se constata qualquer fundamento legal que justifique o deslocamento da causa para jul-
gamento perante a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro da Comarca de Salvador/Ba.

Assim sendo, firmada a competência da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude 
da Comarca de Ribeira do Pombal, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo, passando-se ao 
exame do mérito.

II. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
Impende ressaltar, inicialmente, que o Apelante foi absolvido da imputação da prática dos delitos 

insculpidos no art. 33 e 35 da Lei de Drogas, por insuficiência de provas para embasar um decreto con-
denatório, tendo o juiz a quo desclassificado a conduta para uso próprio, conforme disposto no art. 28 
da Lei nº 11.343/06, declarando, ainda, extinta a punibilidade, em face da decretação da prescrição, nos 
termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 115, ambos do Código Penal.

II.1. DA DUPLA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO E RECEPTAÇÃO

A materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10826/2003, 
restou provada com a apreensão de um revólver da marca Taurus, calibre 38, oxidado, nº 1840571, 

judiciais valoradas em desfavor do réu, de ambos os delitos, ante a ausência de fundamentação 
idônea, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena no que tange ao delito 
de organização criminosa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
VI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL DA 
APELAÇÃO.
VII. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. APELO PROVIDO 
EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0001298-96.2016.8.05.0213, em que 
figuram, como Apelante, Mayk Vinicius de Jesus Santos e, como Apelado, o Ministério Público do 
Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso para REJEITAR 
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO APELO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Réu, irresignado com a sentença de 
fls. 201/219, prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e 
Juventude da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para 
condenar o acusado “Mayk Vinicius de Jesus Santos, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, 
§§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do CP, em concurso 
material de crimes, absolvendo-os das demais imputações e declarando extinta a punibilidade em 
relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.”

De logo, há de ser encampado o relatório albergado na sentença condenatória, com espeque no 
princípio da economia processual, havendo de acrescentar o quanto segue explicitado.

Em razões de apelação, às fls. 250/254, a defesa sustenta a necessidade de reforma da sentença, 
pelos fundamentos a seguir expendidos.

Argui, preliminarmente, a incompetência do magistrado a quo para julgar a imputação do delito de 
organização criminosa, a teor do art. 130-A da Lei Estadual nº 10.845/07, malgrado a alteração da com-
petência inserida através da Lei nº 13.967/2018, tendo em vista que o fato ocorreu em 26/10/2016, sob 
a égide, portanto, da norma anterior, cabendo, pois, a competência à Vara dos Feitos Relativos a Delitos 
Praticados por Organização Criminosa.

No mérito, alega que a sentença é contraditória ao absolver o acusado da imputação de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico, desclassificando para o delito de “uso de drogas” e, considerando a fragi-
lidade das provas, condenar pelas demais imputações.

Insurge-se, ainda, contra a dupla condenação nos delitos de posse de arma e receptação, pugnando 
pela aplicação do princípio da consunção, uma vez que, ao se considerar a arma para uso criminoso, a 
receptação é crime-meio, devendo, pois, o Apelante ser absolvido por este delito.

Argui que não restou provada a participação do Apelante em Organização Criminosa, alegação 
sustentada apenas pelos policiais, ressaltando que o réu é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, 
boa conduta e sempre trabalhou, conforme afirmaram as testemunhas.

Por fim, pugna pela reforma da sentença no tocante aos crimes imputados ao Recorrente, reconhe-
cendo apenas a posse de arma, e, estando o Réu preso desde 26/10/2016, seja extinta a punibilidade, com 
a imediata liberdade do Apelante.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (fls. 255/261), requer seja negado provimento ao 
recurso, com a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 270/279, manifestou-se pelo conhecimento e provi-
mento parcial do apelo, com o fito de reformar o capítulo da dosimetria da pena.

É o suficiente a relatar.
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§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I - se há participação de criança ou adolescente;
(...)”

Do detido exame das provas carreadas aos autos, especialmente dos depoimentos dos agentes que 
participaram da prisão do acusado, restou devidamente comprovada a existência de organização crimino-
sa, com atuação no “Bairro do Pombalzinho” e em outras localidades, ficando patente o envolvimento do 
Apelante como integrante, com participação ativa, na referida organização, intitulada “Facção Caveira”, 
como se observa, inclusive, da foto de fl. 40, na qual consta o Apelante e outros membros da facção, até 
mesmo o Weles Moura, considerado o chefe da organização, portando uma arma de fogo.

Impende ressaltar, ainda, que o Investigador de Polícia José Inácio Nascimento Oliveira, vinha 
investigando a atuação da organização, com base em informações de populares residente no Bairro do 
Pombalzinho, conforme Relatório de Investigação Criminal de fls. 58/60, tendo inclusive sido deferida a 
busca e apreensão e a prisão temporária, requerida pela Autoridade Policial, de alguns supostos membros 
da organização (fls. 22/25), bem como a internação provisória de diversos menores suspeitos de integrar 
a organização criminosa (fls. 26/29).

Consta, ainda, do Relatório de Investigação Criminal de fl. 57, a atuação do Apelante na organi-
zação criminosa. Vejamos:

“(...) Mayk Vinicius de Jesus Santos, conhecido como “Mayk ou Doidinho”, foi peso em flagrante em 26 
de outubro do corrente ano. No entanto, já estava sendo investigado por participar ativamente da “ fac-
ção Caveira”, como já fora dito em relatório anterior inclusive com foto onde ele, Mayk Vinicius, posa em 
fotografia junto com Everton Souza Miranda, João Vitor Macedo de Almeida e Weles Moura de San-
tana. “Doidinho” atuava nas abordagens que ocorriam no horário da noite no Bairro do Pombalzinho, 
quando o grupo restringia a entrada de pessoas, abordando veículos e mandando que abaixasse o vidro 
para identificar os ocupantes de qualquer automóvel. As abordagens aconteciam também a motocicletas. 
Por fim, pode-se afirmar que “Doidinho” agia como um soldado do tráfico, cumprindo ordens do chefe 
imediato, que era Weles.
Há relatos que “Doidinho” desfilava com arma em punho em via pública, sem limitar horário; e ainda, 
que portava além do revólver que foi preso, uma pistola, que não foi encontrada no dia da sua prisão. 
Que Doidinho trabalha para Weles, provavelmente, também pega drogas nas mãos dele e revendia.”

As testemunhas que participaram da diligência, ratificando em juízo os depoimentos prestados na 
fase inquisitorial, foram firmes ao descreverem os fatos, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com 
as demais provas adunadas aos fólios, valendo destacar as declarações feitas pelo Investigador de Polícia 
José Inácio Nascimento Oliveira, a seguir transcritas:

“[…] que participou da diligência que culminou na prisão do réu, haviam relatos que ele, juntamente 
com Weles, João Vitor, Everton entre vários outros, no Bairro do Pombalzinho, restringiam a entrada de 
pessoas, agindo como soldado do tráfico, fazendo uma espécie de segurança, que circulava abertamente, 
sem distinção de horário, portando armas potentes, revólver e pistola; nesse dia como tínhamos mandado 
de busca e apreensão, fomos a casa que era apontada como da pessoa conhecida como “Doidinho”; e o 
mesmo foi encontrado escondido embaixo da cama; e a companheira sentada por cima da arma e da 
munição sobressalente; que integrava a facção Caveira, fazia uma espécie de segurança na área; todas as 
motos ou carros que entravam, eles mandavam baixar os faróis, os vidros, para identificar quem eram 
os ocupantes dos veículos; que inclusive tem fotos dele posando junto com Weles Moura, com vários; que 
o Réu participava ativamente da facção; inclusive a família dele tem uma casa na Fazenda Paroara; 
já havia relato que ele andava 4h da manhã, porque lá tem umas olarias, desfilava com armas, amea-
çando pessoas daquela localidade também; que ele não disse a finalidade da arma; que foi encontrado 
uma ‘porçãozinha’ de maconha, um pouquinho de pó, a arma e as munições e uma pequena quantia 
em dinheiro; que ele já vinha sendo investigado um bom tempo; que todas as pessoas que o denuncia-
vam, mesmo sem uma formalidade, porque temiam pelas próprias vidas, o conheciam como ‘Doidinho’; 
sempre falavam que um dos que integravam a turma de Weles, João Vitor, era ‘Doidinho’, entre outros; 
todos eles trabalhavam para Weles (tido como chefe da Facção Caveira); (…) que a namorada do Réu 
fazia cobertura para ele, que tinha uma participação pequena; a investigação durou vários dias e a 
casa era apontada como a casa que ‘Doidinho’ ficava […]. (Trecho do depoimento da testemunha de 
acusação, Investigador José Inácio Nascimento, mídia audiovisual de fl. 152).

municiado com 06 (seis) cartuchos e mais 05 (cinco) de reserva, conforme Auto de Exibição e Apreensão 
(fl. 13), além do laudo pericial de fls. 67/68, atestando a aptidão do artefato para realização de disparos.

A autoria delitiva também restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que partici-
param da prisão em flagrante do acusado e, especialmente, pela própria confissão do Apelante em ambas 
as fases da persecução penal, cuja condenação não fora objeto de irresignação do presente Apelo.

Insurge-se, entretanto, o Recorrente contra a condenação pelo crime de receptação, sob a ale-
gação de que houve a absorção deste delito pela conduta da posse ilegal de arma de fogo.

É cediço que o princípio da consunção se consubstancia na absorção do fato mais grave e amplo 
pelo menos grave, sendo este praticado como meio de preparação ou fase da execução daquele ou seu 
mero exaurimento.

Consoante ensinamentos de Cezar Bitencourt: “Pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma 
definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, 
ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais 
abrangente, aplicando-se somente esta” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte 
geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Nesse viés, tem-se do contexto probatório dos autos que a tese defensiva merece prosperar, 
embora não se olvide que há duas condutas em momentos distintos, o que não afasta, obrigatoriamente, 
a absorção de um delito pelo outro, uma vez que para aplicação do princípio da consunção não é obriga-
tório que o crime-meio se verifique no mesmo momento ou imediatamente após a prática do crime fim, 
como se observa, por analogia, no caso de falsificação de um documento, para utilização, em momento 
posterior, na prática do estelionato. Entendimento, inclusive, sumulado no Enunciado nº 17 do STJ: 
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido”.

A priori, no caso sub judice, há que se perquirir qual a intenção do acusado, adquirir uma arma de 
fogo que, em tese, sabia ser produto de crime, já que “não conseguiu provar a origem lícita da aquisição do 
artefato”, ou ter em sua posse uma arma de fogo?

Com efeito, pelas circunstâncias fáticas retratadas nos autos e pelo conjunto probatório, restou evi-
denciado, estreme de dúvidas, que o dolo do acusado reside na conduta de efetivamente ter em sua posse 
uma arma de fogo e, para tanto, adquiriu um revólver da marca Taurus, calibre 38.

Impende ressaltar que, inobstante haver entendimentos divergentes acerca da matéria, inclusive 
julgados do Superior Tribunal de Justiça, no caso em concreto tenho por indubitável a aplicação do 
princípio da consunção, por ter restado configurado que o delito de receptação está intimamente inse-
rido no crime de posse ilegal de arma de fogo.

Destarte, restando caracterizado que o crime de receptação se constituiu como crime-meio para 
realização do crime-fim de posse ilegal de arma de fogo, impõe-se a condenação do acusado somente 
pela prática do delito insculpido no art. 12 da Lei nº 10.826/03, devendo o denunciado ser absol-
vido do crime de receptação de arma de fogo, em razão da incidência do princípio da consunção.

II.2. DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA 
COMPROVADAS.

Cumpre salientar que a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o 
tráfico, em face da inexistência de provas suficientes para condenação, não impede, por si só, a imputação 
da conduta delitiva de organização criminosa, por se tratar de condutas distintas, embora, eventualmen-
te, vinculadas, bastando para tanto que reste provada, por outros motivos, a prática de um dos núcleos 
previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13, razão pela qual não há que se falar em sentença contraditória.

Nestes termos, restou imputado ao Apelante na sentença condenatória a prática da conduta delitiva 
descrita no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, in verbis:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização 
criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas.
§ 1º (...)
§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego 
de arma de fogo.
§ 3º (...)
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Impende ressaltar que, inobstante o juiz primevo ter fundamentado na sentença a condenação 
pela prática do delito disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi omisso 
quando da fixação da dosimetria da pena em relação à este delito, bem como não fez constar da 
parte dispositiva, sendo vedada a suplementação nesta instância, sob pena de “reformatio in pejus”, uma 
vez que não houve recurso por parte da acusação.

III.1 No tocante ao crime previsto no art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, na pri-
meira fase se constata, de plano, ausência de fundamentação idônea para justificar a valoração negativa 
das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos do crime e consequências do delito. Vale colacio-
nar trecho pertinente da decisão hostilizada (fls. 201/219):

“Demonstrada a reprovabilidade de sua conduta penalmente imputável e agiu livre de influências 
que pudessem alterar sua potencial capacidade de conhecer a ilicitude de sua ação e de determinar-se 
de acordo com ela.
Seus antecedentes não podem ser considerados ruins.
Possui conduta social e a personalidade presumivelmente recomendáveis, posto não demonstrada, 
nos autos, outros fatos desabonadores.
São graves os motivos, consistentes em integrar organização criminosa de alta periculosidade, sendo 
indicado como um ‘soldado’ do grupo, ao qual incumbia a tarefa de anunciar, inclusive, a chegada de 
Policiais no bairro.
As consequências do delito são extremamente negativas, posto que o delito atinge a coletividade e a 
paz pública.”

Em relação à culpabilidade, é consabido que a prevalência de dolo e consciência de ilicitude são 
elementos que integram o tipo do delito, não podendo, sob o risco de cometer bis in idem, incidirem 
novamente. Ocorre que, in casu, ao avaliar a referida circunstância, o nobre juiz a quo incorreu no fa-
migerado bis in idem, porque confundiu os conceitos de culpabilidade como elemento do crime (teoria 
tripartite do delito) e culpabilidade como circunstância judicial (aquelas previstas no art. 59, do CP), 
consubstanciada no grau de reprovabilidade da conduta, razão pela qual merece ser afastada.

No que tangencia aos motivos do crime, observa-se, in hipotesis, que a valoração também não se en-
contra respaldada por elementos concretos, conforme exigência legal, devendo ser excluída da majoração 
da reprimenda por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF

Sobre a circunstância judicial ora analisada, Ricardo Schmitt8 salienta que “devemos, então, averi-
guar a existência de motivo que se revele como sendo um plus ao integrante do próprio tipo, sob pena de restar 
impossibilitada a sua valorização”, requisito, este, que não vislumbro no caso concreto.

Da mesma forma, observa-se que a valoração do vetor “consequências do delito” não se encontra 
respaldada por elementos concretos, limitando-se o magistrado a aduzir que são “extremamente negativas, 
posto que o delito atinge a coletividade e a paz pública”, devendo, por consequência, ser afastada da majo-
ração da pena.

Assim, como consectário lógico, afastadas todas as circunstâncias judiciais, proceder-se-á a redução 
da pena-base do Recorrente ao piso legal de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 
dias-multa.  

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, malgrado o reconhecimento da ate-
nuante da menoridade relativa pelo juízo singular, tendo em vista a impossibilidade de redução da repri-
menda, nessa fase, em patamar inferior ao mínimo legalmente previsto, em observância ao preconizado 
na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a pena intermediária inalterada, qual seja, 03 
(três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causa de diminuição de pena, foram reconhecidas, escorreitamente, 
duas causas especiais de aumento, quais sejam: emprego de arma de fogo e envolvimento de menor na 
organização criminosa.

Assim, mantém-se o percentual de ¼ (um quarto), aplicado pelo juízo singular para cada majo-
rante, nos termos do art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, aumentando a pena para 03 (três) 
anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por força da majorante do emprego de 
arma de fogo, e por fim, em razão da causa de aumento pelo envolvimento de menores na organização, 

8 SCHMITT, Ricardo Augusto; Sentença Penal Condenatória; Ed. 9º; Jus Podivm; Ba; 2015; fl. 127.

Corroborando com o depoimento do Investigador da Polícia Civil, o Policial Militar SD/PM 
Oberdan Cruz Menezes afirmou em juízo que:

“[...] que se recorda da ocorrência; que estavam de serviço ordinário e o Comandante da Guarnição re-
cebeu o pedido da Polícia Civil para acompanhar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão; 
que, ao chegarem no local, encontraram uma jovem sentada em cima de uma arma e drogas; que ouviu 
falar que o réu integrava a organização criminosa denominada ‘Caveira’, [...].”

Impende ressaltar, que se deve extirpar qualquer questionamento quanto à validade dos depoi-
mentos dos policiais que participaram da diligência do flagrante, pois, conforme assentado no Superior 
Tribunal de Justiça, inexiste óbice à sua valoração como elemento de convicção do julgador, especialmen-
te quando robustamente colhidos na fase inquisitorial e ratificados na instrução, em compasso com as evi-
dências delitivas complementares, sobretudo a investigação preliminar acerca da organização criminosa.

Confiram-se o seguinte precedente (com destaques acrescidos):

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVI-
ÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMU-
LA 7⁄STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POS-
SIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu ter o Acusado sido flagrado por-
tando arma de fogo de uso permitido em área particular de outrem, objetivando o Acusado a absolvição 
ou a desclassificação do delito, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via 
eleita ante o óbice da Súmula 7⁄STJ.
2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o Acusado cometendo o ilícito penal 
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no ARESp 739749⁄RS, Rel. MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 
19⁄5⁄2016, DJe 27⁄5⁄2016).

Com efeito, dado o seu múnus público e fé que o acompanha, não se pode presumir que agentes 
públicos ouvidos como testemunhas tenham a intenção de incriminar falsamente o Acusado, principal-
mente quando a narrativa prestada em Juízo apresenta-se uniforme desde a fase inquisitorial e, sobretudo, 
em conformidade com as demais provas constantes nos autos.

O Réu, por seu turno, em ambas as fases da persecução penal, negou qualquer participação na 
organização criminosa denominada “Facção Caveira”. Entretanto, malgrado a negativa de autoria trazida 
pelo Recorrente, tem-se que o acervo probatório abrigado nos fólios se revela suficiente para comprovar a 
autoria do Apelante, cuja negativa quedou-se isolada e destoante dos elementos materiais do delito e dos 
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação.

Desse modo, o conjunto probatório mostra-se assaz suficiente para evidenciar, além da materiali-
dade delitiva, também a autoria do Apelante, eis que sua negativa acerca da conduta que lhe foi imputada 
culminou por se revelar descompassada com os demais elementos probatórios.

Diante de tais circunstâncias, inexiste reproche a ser feito nas conclusões do decisum, revelando-se 
acertada a condenação do Recorrente como incurso na tipificação prevista no art. 2º, §§ 2º e 4º, 
inciso I, da Lei nº 12.850/13.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

Firmada a materialidade delitiva e a autoria do Apelante, no que se refere aos crimes tipificados 
no art. 244-B do ECA, no art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13 e no art. 12 da Lei nº 
10.826/03, afastada a condenação do art. 180 do CP, por força da aplicação do princípio da con-
sunção, cumpre redimensionarmos a dosimetria da pena alcançada na origem, inclusive, ex officio, por 
se tratar de matéria de ordem pública.
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IV. DA DETRAÇÃO

À vista da modulação da pena privativa de liberdade aplicada ao Recorrente e considerando-se que 
o acusado encontra-se preso desde 26 de outubro de 2016, observa-se que com a aplicação do instituto 
da detração, disposto no art. 42 do Código Penal, torna-se possível a modificação do regime prisional 
de cumprimento da pena para o aberto, em consonância com o discurso legislativo do art. 33, §2º, “c”, 
do Código Penal.

Assim sendo, oficie-se com urgência ao Juízo de origem, com o escopo de proceder a transferên-
cia do acusado para o regime adequado, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO APELO, com o escopo de excluir a condenação pela prática do delito de receptação, em 
face da aplicação do principio da consunção em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso 
permitido; redimensionando a pena aplicada na origem e, de ofício, excluir as circunstâncias judiciais 
valoradas em desfavor do réu, de ambos os delitos, ante a ausência de fundamentação idônea, com a con-
sequente alteração do regime de cumprimento de pena no que tange ao delito de organização criminosa 
e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, os demais termos da 
a sentença objurgada.

*****

(TJBA – Apelação nº 0072425-27.2011.8.05.0001. Relator(a): Desa. Nágila Maria Sales 
Brito, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 02/05/2019)

PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MA-
JORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES 
(ART. 242, § 2º, I e II, C/C/ O ART. 30, § ÚNICO). PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHI-
MENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA 
DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO 
PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO 
E CONHECIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DANDO-LHE PROVIMEN-
TO.
I. Se a sentença foi publicada em audiência e foram intimados os presentes, inicia-se o quinquídio 
legal para interposição do recurso (art. 529 do Código de Processo Penal Militar). Não se conhece 
do Recurso de Apelação interposto depois de transcorrido o quinquídio legal.
II. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas no crime de roubo na 
modalidade tentada, impossível cogitar-se a absolvição, cabendo, pois, a reforma da sentença para 
condenação do Acusado.
III. Ante o exposto, não conheço o recurso da Defesa, ao tempo em que conheço o recurso do 
Ministério Público, julgando-o PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0072425-27.2011.8.05.0001 da 
Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelantes GILSON MOTA DE BRITO e o MINISTÉRIO 
PÚBLICO, e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO e GILSON MOTA DE BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER o Recurso de 
Apelação interposto pelo Apelante GILSON MOTA DE BRITO e CONHECER o Recurso inter-
posto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, DANDO-LHE PROVIMENTO para condenar o Apelado 

devidamente provada na persecução penal, aumenta-se mais ¼ (um quarto), restando a pena definitiva 
arbitrada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, 
com valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, fixa-se o regime semiaberto para 
cumprimento da pena cominada, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a aplicação do artigo 44 do Código Penal, bem como do artigo 77 do citado diploma 
legal, vez que não se encontram preenchidos os requisitos objetivos, em especial, no que tange ao quan-
titativo da pena definitiva.

III.2 Em relação ao crime previsto no art. 12 da lei nº 10.826/03, da mesma forma, não se 
constata fundamentação idônea para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabi-
lidade. Vale colacionar trecho pertinente da decisão hostilizada (fls. 201/219):

“Como visto, revela-se bastante elevada a culpabilidade do acusado, possuindo este, sem sobra de 
dúvida, pleno consciência do caráter ilícito de suas ações, sendo-lhe exigível conduta diversa, pois sabia 
estar portando arma de fogo sem autorização legal, daí porque possuía discernimento suficiente a agir 
por outro modo.
Quanto aos antecedentes, conduta social e personalidade, nada se coloca em desfavor do réu.
Quanto às circunstâncias, aos motivos e às consequências do crime, nada também se coloca em 
desfavor do réu.”

É cediço que a prevalência de dolo e consciência de ilicitude são elementos que integram o tipo do 
delito, não podendo, sob o risco de cometer bis in idem, incidirem novamente. Ocorre que, in casu, ao 
avaliar a referida circunstância, o nobre juiz a quo incorreu no famigerado bis in idem, porque confundiu 
os conceitos de culpabilidade como elemento do crime (teoria tripartite do delito) e culpabilidade como 
circunstância judicial (aquelas previstas no art. 59, do CP), consubstanciada no grau de reprovabilidade 
da conduta.

Dessa forma, afastada a circunstância judicial da culpabilidade, único vetor valorado em desfavor 
do réu, proceder-se-á a redução da pena-base do Recorrente ao piso legal de 01 (um) ano de detenção e 
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.  

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, malgrado o reconhecimento da ate-
nuante da menoridade relativa e da confissão espontânea pelo juízo singular, tendo em vista a impossi-
bilidade de redução da reprimenda, nessa fase, em patamar inferior ao mínimo legalmente previsto, em 
observância ao preconizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a pena interme-
diária inalterada, qual seja, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, restando 
estabelecida a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Assim, tendo em vista que o Apelante, no que pertine ao crime de posse ilegal de arma de fogo de 
uso permitido, foi condenado a uma pena igual a 01(um) ano e cumpridos os requisitos constantes no 
art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, 
na modalidade prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, conforme especificações 
a serem dispostas pela Vara de Execuções Penais.

Pelas razões delineadas, condena-se o réu como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §§2º e 4º, 
inciso I, da Lei nº 12.850/13 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, à 
reprimenda, respectivamente, de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 01 
(um) ano de detenção, esta substituída por 01 (uma) restritiva de direito, na modalidade prestação 
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) 
dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 
fatos.

Por fim, ratifica-se a fixação, pelo juízo singular, dos honorários advocatícios, no valor de R$ 
9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), a ser satisfeito pelo Estado em favor do defensor dativo 
Jairo Monteiro do Nascimento – OAB/BA 609-A.
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Embora a sentença tenha sido disponibilizada no DJe deste e. Tribunal de Justiça, no dia 09/06/2017 
(certidão de fl. 492), o referido decisio já havia sido publicado em Ata de Audiência, no dia 05/06/2017 
(fls. 477/479 dos autos digitais). Sabe-se que a republicação de decisão não tem o condão de reabrir o pra-
zo recursal. Assim, não havendo prejuízo para o Acusado quando da publicação originária, a devolução de 
prazo não deve ser estendida, razão pela qual não podem ser acolhidas as alegações defensivas constantes 
em petição colacionada às fls. 33/35. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO FORA DO PRAZO RECURSAL. REPUBLICAÇÃO. AU-
SÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. 
FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO 
IMPUGNADO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 
1. A indevida republicação do acórdão não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Precedentes 
do Plenário: Inq 774-AgR, RMS 25.040 e AR 1.470-AgR. 2. De mais a mais, incumbe à parte 
agravante a correta formação do agravo de instrumento, por cuja deficiência responde. 3. Agravo 
regimental desprovido. (STF - AI: 516361 RS, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamen-
to: 28/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 25-11-2010 PUBLIC 
26-11-2010 EMENT VOL-02439-01 PP-00062)

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Acusado GILSON MOTA 
DE BRITO, ante a sua intempestividade.

2) RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
Consoante verifica-se às fls. 477/479, a ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso 

de apelação ao final da 45ª sessão de Audiência do Conselho Permanente de Justiça/PM, realizada em 06 
de junho de 2017, por ocasião da prolação da sentença.

 Levando-se em conta o prazo previsto pelo artigo 529 do Código de Processo Penal Militar, resulta 
evidente a tempestividade do Recurso, o qual veio a cumprir os requisitos necessários para a sua regular 
tramitação, ensejando o correspondente conhecimento.

II. DO MÉRITO
Trata-se, como visto, de Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória 

proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, objetivando a reforma da deci-
são, para condenação do Apelado nos termos da Denúncia.

Em seu arrazoado, o órgão de Acusação pretende a reforma da sentença que absolveu o Acusado por 
contrariar a prova dos autos, que, segunda alega, seria apta a embasar um decreto condenatório.

Segundo a denúncia, o SGT PM Davino das Neves Santos, mat. 30.120.591-9, lotado na 19ª 
CIPM, quando chegava em sua residência, situada na rua da Alegria, 07, Paripe, por volta das 18h00min, 
do dia 30 de agosto de 2006, foi surpreendido por dois elementos fortemente armados que o espreitavam 
e anunciaram o assalto, obrigando-o a abrir a porta, ingressando em sua residência, exigindo-lhe dinheiro, 
vasculhando seu quarto, oportunidade em que um deles deixou uma arma cair, tendo a vítima dela se 
apoderado, iniciando uma troca de tiros que culminou com os três feridos.

Consta na peça inicial acusatória que os dois desconhecidos foram a óbito, sendo posteriormente 
identificados como Joelmo Gonçalves dos Santos, o “Joelmo”, e Edson Martins de Oliveira Santos Filho, 
o “Touchê”, os quais portavam arma da Polícia Militar. Em razão dessas mortes, o SGT PM Davino das 
Neves Santos respondeu ao IP tombado sob o nº 003.0.135145/2007, tendo sido reconhecido em seu 
favor o instituto da legítima defesa, arquivando-se o procedimento.

Ainda de acordo com a denúncia, o Acusado seria o autor intelectual do crime contra o seu colega 
de unidade, de quem tinha sido inquilino e a quem devia aluguéis e a importância de mil reais que teria 
tomado emprestado. Não satisfeito com as cobranças e sabendo que a vítima guardava dinheiro em casa, 
juntou-se a Cláudio Luiz de Souza Santos (Miúdo) que contratou “Joelmo” e “Touchê”, para praticar 
o roubo. No dia do evento, por volta das 15h00min, o denunciado fora visto pela testemunha Sandro 
Alex Anunciação dos Santos, com os dois assaltantes mostrando a casa da vítima e quando esta chegou, 
os meliantes já a aguardavam junto à Igreja desde às 17h00min, quando, então, fizeram a abordagem.

Restou apurado ainda que Luciano da Conceição Santos teria sido contratado para transportar 
“Miúdo” e o Acusado (GILSON) até o local do assalto, porém lá chegando “Miúdo” desapareceu, ficando 

GILSON MOTA DE BRITO pelo cometimento do delito previsto no art. 242, § 2º, I e II, c/c o art. 
30, parágrafo único, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art. 70, II, ‘d’, todos do Código Penal Militar (roubo 
qualificado tentado), na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante deste julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 477/479, autos 
digitais) e pelo Acusado GILSON MOTA DE BRITO (fl 521, autos digitais), tendo em vista suas irresig-
nações com o conteúdo da sentença de fls. 480/491, autos digitais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
Vara de Auditoria Militar da comarca de Salvador, que julgou improcedente a denúncia, para absolver o 
Acusado GILSON MOTA DE BRITO da imputação prevista no art. 242, § 2º, incisos I e II, do Código 
Penal Militar (roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

Em razões de fls. 504/519 dos autos digitais, o MINISTÉRIO PÚBLICO protesta pela condena-
ção de GILSON MOTA DE BRITO, por restarem provadas nos autos a autoria e a materialidade do 
crime previsto no art. 242, § 2º, I e II, c/c o art. 30, parágrafo único, c/c o art. 53, § 2º, inciso I e art. 70, 
II, ‘d’, todos do Código Penal Militar (roubo qualificado tentado).

O Acusado apresentou contrarrazões às fls. 538/545 dos autos digitais, pela total improcedência 
das alegações contidas no Recurso de Apelação do Parquet.

Por sua vez, em suas razões, o Acusado GILSON MOTA DE BRITO requer a correção de disposi-
tivo contido na sentença absolutória, para constar “absolvição” com base no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM 
(estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência).

O MINISTÉRIO PÚBLICO juntou contrarrazões, às fls. 543/553 dos autos digitais, requerendo 
seja negado conhecimento ao recurso da Defesa, ante a sua intempestividade, e, eventualmente, pelo 
desprovimento.

Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra da Dra. Marilene Pereira Mota, 
opinou pelo não conhecimento do Recurso interposto pela Defesa, porque intempestivo e, caso conhe-
cido, pelo seu desprovimento. Quanto à Apelação manejada pelo Ministério Público, manifestou-se pelo 
conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença, a fim de condenar GILSON MOTA 
DE BRITO nas penas do delito previsto no art. 242, § 2º, I e II, c/c o art. 30, parágrafo único, c/c o art. 
53, § 2º, I, e art. 70, II, ‘d’, todos do Código Penal Militar (fls. 18/27, autos físicos).

O processo foi incluído em pauta para ser julgado na sessão designada para o dia 14 de fevereiro de 
2019, tendo a Defesa do Apelante requerido à fl. 32 o adiamento do julgamento por uma sessão, sendo 
deferido pelo Des. Mário Alberto Simões Hirs, relator originário da Apelação. Em petição protocolizada 
em 19/02/2019 às fls. 33/35 (autos físicos), a Defesa pugnou pelo conhecimento do recurso e anexou os 
documentos de fls. 36/39 a fim de comprovar a sua tempestividade.

 Em Despacho lançado à fl. 40 dos autos físicos, o relator à época declarou-se suspeito por motivo 
de foro íntimo para atuar no feito, consoante previsão contida no parágrafo 1º do art. 145 do CPC, en-
sejando a redistribuição deste para a minha relatoria.

VOTO

I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS:

1) RECURSO DA DEFESA
Analisando os requisitos de admissibilidade objetivos e subjetivos, contata-se que o Recurso inter-

posto pelo Acusado GILSON MOTA DE BRITO é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.
Verifica-se que a sentença foi prolatada em 05/06/2017 e a intimação do seu teor ocorreu na mes-

ma data, quando da sua leitura em audiência, consoante Ata de fls. 477/479 dos autos digitais, quando 
estavam presentes o Acusado, o seu Patrono e o Ministério Público. Sendo assim, o início da contagem 
do prazo ocorreu, para ambas as partes, na mesma data, qual seja, 05/06/2017.

Nota-se que o Recurso da Defesa foi interposto no dia 19/06/2017 (fl. 521), ou seja, além do 
quinquídio estabelecido no art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o que autoriza o seu não co-
nhecimento, em razão de sua absoluta extemporaneidade.
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residência; Que o declarante disse ao homem se ele lhe dissesse quem havia mandado ele ir 
roubar o declarante este lhe daria socorro; Que o elemento que estava no banheiro da casa 
do declarante que havia sido o sargento Brito, mas o declarante no momento não acreditou; 
Que o declarante achou tão sem importância a informação do dito elemento que apagou de sua 
lembrança, vindo a se lembrar 01 mês e 20 dias após o ocorrido, isso através do seu vizinho Sandro 
Alex que relembrou ao declarante que havia dito no dia do fato que os elementos estavam 
minutos antes em companhia do sargento Brito em frente de sua residência; Que o declarante 
esteve na 5ª delegacia, a fim de dar seu depoimento acerca do fato e soube através do Dr. Antonio 
Carlos, Delegado de Polícia da citada CP que das três pistolas encontradas com os elementos, 
duas foram identificadas como sendo as roubadas da Companhia de Polícia da Barra; Que 
o declarante supõe que o sargento Brito também esteja por trás do roubo das ditas pistolas, pois 
o dito sargento era o responsável pela sala onde os armamentos e munições da 29ª CIPM ficavam 
guardados; Que o declarante informa também que da 29ª CIPM houve o desaparecimento (sic) 
400 munições de calibre 38 e que o Major Ronaldo Tosta somente cobrou do sargento Brito, poisa 
sabia que o dito sargento era o único responsável pela segurança dos armamentos e das munições 
(termo de declarações nº 157/2006-I, fl. 88). (grifos acrescidos)

As informações fornecidas pela vítima foram confirmadas pela testemunha ocular de parte dos fatos, 
Sandro Alex da Anunciação, que quando ouvido em juízo às fls. 224/225, confirmou o que disse na fase 
inquisitorial (fls. 54/55 e 89/90) e também perante o Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo 
da Atividade Policial – GACEP, do Ministério Público (fls. 93/94):

(...) que conhecia o Acusado e a vítima, morando perto de ambos e no dia do fato, por volta 
das 3h da tarde viu o acusado na companhia de 02 indivíduos que se dirigiram à casa da víti-
ma e entraram, demorando cerca de 10 minutos, isso no mesmo dia em que o Sgt Davino foi 
lesionado, sendo que por volta das 17h os dois indivíduos que se encontravam na companhia 
do Acusado, subiram e ficaram numa esquina e estranhou o fato dos mesmo retornarem; 
que viu a vítima subindo para casa e quando entrou os dois indivíduos entraram atrás, res-
saltando que na primeira vez os elementos entraram na casa da vítima acompanhados do 
Acusado, quando Davino não estava em casa, chegando a pensar que os indivíduos iriam 
fazer a mudança do Acusado, já que ele estava devendo o aluguel, conforme havia sido lhe in-
formado por Davino; que ouviu os disparos na casa de Davino e correu para dar socorro à vítima, 
encontrando-a com a arma na mão e sangrando, que prestou socorro e retornou à casa de Davino 
e encontrou os 02 corpos dos indivíduos que estavam mais cedo na Companhia do Acusado; 
que foi ouvida na 5ª Circunscrição Policial/Periperi e naquela oportunidade reconheceu a 
foto do Acusado. (grifos acrescidos)

De grande importância para o esclarecimento dos fatos, foram os depoimentos prestados por 
Luciano da Conceição Santos, que admitiu ter sido contratado para transportar Cláudio Luiz de Souza 
Santos (Miúdo) e o Acusado até o local do evento criminoso. Saliente-se que quando ouvido na 5ª 
Circunscrição Policial da DEPOM, consoante termo de interrogatório juntado aos autos pela Defesa do 
Apelante às fls. 382/384, a testemunha afirmou que teria sido chamado por “Miúdo” e por um cidadão 
que não sabia o nome, mas que depois soube tratar-se de um policial militar, para fazer um frete.

Ao ser interrogado pela segunda vez perante a autoridade policial da 5ª Circunscrição Policial da 
DEPOM, a referida testemunha confirmou o que disse anteriormente, acrescentando que o policial 
militar a quem se referiu tratava-se do Sgt Brito, ora Acusado, tendo feito o reconhecimento deste por 
meio de fotografia:

(…) que confirma o dito em seu interrogatório, entretanto o policial militar que estava junta-
mente com o ora interrogado em companhia de EDSON MARTINS OLIVEIRA SANTOS e 
JOELMO GONÇALVES DOS SANTOS, mortos na troca de tiro, era a pessoa de Sgt. BRIT-
TO, que escondeu o fato com medo de morrer, inclusive reconhece esta pessoa pela foto que 
lhe é exibida pela autoridade policial. Que sabe apenas que quem armou o esquema foi MI-
ÚDO e o Sgt BRITTO, que iria apenas ganhar o frete (…) Que tem sido procurado por várias 
pessoas, que não sabe quem são, inclusive está escondido. (termo de interrogatório de fl. 87) (grifos 
acrescidos)

o Acusado e Luciano em um bar tomando cerveja, enquanto aguardavam o retorno dos dois (Edson e 
Joelmo), mas ao escutar os tiros, por volta das 18h00min, o policial chamou o motorista para ir embora, 
sendo deixado nas proximidades do viaduto que liga a BA-528, no bairro de Fazenda Coutos.

De acordo com os autos, concluído o IP 232/2006, foi oferecida denúncia em 27/07/2007 contra 
Cláudio Luiz de Souza Santos (Miúdo) e Luciano da Conceição Santos, imputando-lhe os delitos do art. 
157, § 2º, inciso II, e § 3º, primeira parte, c/c o art. 14, ambos do Código Penal (processo 0168630-
60.2007.805.0001, 6ª Vara Criminal), tendo este último sido absolvido, desmembrando-se o processo 
em relação àquele, em razão de sua revelia.

Diversamente do que decidiu o julgador a quo, entendo que a autoria intelectual do Acusado no 
caso concreto encontra-se caracterizada.

Compulsando detidamente os fólios, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas revelam-
-se incontestes, podendo ser comprovadas por meio dos elementos obtidos nos autos do Inquérito Policial 
Militar nº 004/04/2007 (fls. 10/14); Relatórios de Indiciamento do Acusado pela prática de crime militar 
às fls. 99/103 e 147/149 ; Boletim de Ocorrência Policial nº 0052006002279 (fls. 96/97); declarações 
prestadas pela vítima (fls. 33/37, 48/52, 88, 91/92 e 191/192 dos autos digitais e gravados em mídia 
audiovisual à fl. 16 dos autos físicos), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas às fls. 
54/55, 63/65, 87, 89/90, 93/94 e 224/227 dos autos digitais e gravados em mídia audiovisual à fl. 16 
dos autos físicos.

No particular, assiste razão ao Ministério Público ao afirmar que as provas colhidas nos autos 
dão conta de ter o Acusado sido o mandante da ação delituosa apurada nesses autos, não obstante a sua 
negativa.

Cumpre esclarecer que a apuração dos presentes fatos foi desencadeada no âmbito da Polícia Civil, 
sendo posteriormente instaurado o Inquérito Policial Militar nº 004/04/2007 a partir da Portaria nº 
005/12/2006, que concluiu pelo indiciamento do Acusado, à época já Ex-Policial Militar. Procedeu-
se ainda, antes do encaminhamento dos autos à justiça, a apurações por parte do GACEP – GRUPO 
DE ATUAÇÃO ESPECIAL PARA O CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. Durante a instrução criminal, além de terem sido ouvidas duas testemunhas arroladas na 
denúncia, a vítima prestou declarações, sendo ouvidas ainda 04 (quatro) testemunhas de Defesa, poden-
do-se concluir que a prova oral colhida não deixa margem a dúvida acerca da responsabilidade penal do 
Acusado.

De início, convém transcrever as declarações prestadas pela vítima, o Sgt PM RR José Davino das 
Neves Santos nos autos da ação penal militar tombada sob o nº 0081932-51.2007.805.0001, proposta 
para apurar a responsabilidade penal do Acusado pelo extravio de 421 munições do interior do almoxari-
fado da 19ª CIPM, e que foram transladadas como prova emprestada às fls. 191/192 dos presentes autos. 
Cumpre informar que a citada ação penal foi extinta em 05/07/2016, em razão da prescrição, consoante 
art. 123, IV e 125, VI, do Código Penal Militar:

(…) acredita que o Acusado tentou mandar matá-lo, sendo que na época dos fatos trabalha-
va juntamente com o Réu no almoxarifado e que ele desde o início vinha tentando roubar 
material do almoxarifado, porque recebia R$190,00 (centro e noventa reais), passava por 
necessidade e precisava de dinheiro (...) que o Acusado era seu inquilino e tramou o assalto 
na sua casa para matá-lo, depois jogar a culpa pelo desaparecimento da munição em sua 
responsabilidade, mas que o declarante conseguiu matar os assaltantes dentro de sua casa, 
sendo baleado por quatro tiros e que após a perícia das duas pistolas encontradas com os 
assaltantes, verificou-se que as mesmas foram tomadas de policiais femininas da Companhia 
da Barra. Afirmou que tem conhecimento de que o Acusado tramou o assalto em sua casa, 
pois o mesmo andava com um indivíduo chamado, Zé Correria, que vendia munições a um 
vizinho do declarante e este mesmo vizinho lhe contou que quem armou o assalto foi o Acu-
sado (termo de declarações às fls.191/192). (grifos acrescidos)

Quando ouvido perante o Ministério Público, a vítima declarou:

Que no dia 31/08/2006, data do fato em que o declarante fora vítima de dois elementos desconhe-
cidos que invadiram sua residência com o fim de roubá-lo; Que logo após a troca de tiros entre 
o declarante e os elementos, o declarante se dirigiu até um dos elementos que se encontrava 
caído no banheiro de sua residência e este havia sido alvejado na troca de tiros e o declaran-
te se dirigiu até o citado, a fim de saber quem havia mandado aqueles homens invadir sua 
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do como autor intelectual do fato, não sabendo como chegaram a essa conclusão. Contou que o 
processo disciplinar concluiu pela participação do SGT Brito na ação delitiva. Contudo, disse 
que, na visão do depoente, em momento algum, se restou provado algum indício da participação 
do acusado no fato. Informou que havia uma diferença cognitiva entre o acusado e a vítima, que o 
SGT Brito era muito dedicado às atividades do trabalho, enquanto o SGT Davino se preocupava 
muito com as atividades extra Corporação, o que as vezes criava alguns atritos, porque a carga de 
trabalho ficava com o SGT Brito e o Sargento Davino era beneficiado, por não saber desenvolver as 
atividades (…). (depoimento às fls. 319/320 dos autos digitais, gravado em mídia audiovisual à fl. 
16 dos autos físicos). (grifos acrescidos)

Outra testemunha ouvida, o SGT PM Antônio Braga Santos informou:

(…) que no dia dos fatos se encontrou com acusado, por volta das 17h15min, em cima de um 
viaduto, próximo onde ele morava, perto da residência da vítima e do módulo 19.5, local de 
trabalho do depoente; que vinha subindo com o seu veículo e ofereceu carona ao acusado; 
que pararam em um bar, tornaram duas cervejas e souberam que a vítima tinha sido baleada, 
tendo descido para verificar a situação e observado que o pessoal já estava removendo a vítima. 
Afirmou que aparentemente o acusado e a vítima tinham uma boa relação, porque um era inquilino 
do outro; que o acusado era aparentemente um excelente policial, sendo o homem de confiança 
do comando da unidade, e que trabalhava no almoxarifado (depoimento às fls. 224/325 dos autos 
digitais, gravado em mídia audiovisual à fl. 16 dos autos físicos). (grifos acrescidos)

O SD PM Pedro Henrique Alves Moura estava de serviço no dia dos fatos, quando foi informa-
do sobre o assalto na casa da vítima, sendo sua viatura uma das primeiras a chegar ao local. Alegou que 
ouviu comentários, por parte da vítima, de que o crime teria sido encomendado pelo réu, mas acredita 
que a vítima está errada, baseando sua convicção no comportamento do SGT Brito. A. SGT PM Liane 
Parente Moreira de Souza, que também estava de serviço no dia dos fatos, informou que quando saiu 
do serviço avistou uma viatura saindo correndo em direção à casa da vítima e ficou sabendo dos fatos 
no dia seguinte, afirmando que conhecia o acusado e a vítima e que eles tinham uma boa relação, não 
sabendo o motivo de a vítima tê-lo acusado. Pontuou que o réu era um excelente policial e que este estava 
trabalhando no dia dos fatos, chegando a lhe entregar um fardamento.

Em resumo, da análise da prova oral colhida, depreende-se que o Acusado teria saído do trabalho 
em torno de 17 h, tendo por volta das 17 e pouco da tarde sido levado, juntamente com “Miúdo”, Touchê 
e Joelmo, em um veículo conduzido pela testemunha Luciano Santos, até o local próximo à residência da 
vítima, ficando em um bar bebendo uma cerveja com este até ouvir os disparos de arma de fogo. Após 
os tiros, o Acusado teria saído do local no mesmo veículo em que chegou, tendo mais adiante descido do 
veículo e pegado o carro de outra pessoa.

Ainda de acordo com o que restou apurado, o SGT PM Antônio Braga Santos teria encontrado 
o Acusado entre as 17h15min e 18h, em cima de um viaduto, próximo de onde ele morava e perto da 
residência da vítima, tendo-lhe oferecido carona, indo a um bar beber cerveja, quando souberam que a 
vítima havia sido baleada.

Vê-se, assim, ao contrário do que entendeu o ilustre magistrado a quo, que o conjunto das provas 
produzidas é apto a fundamentar o juízo condenatório, inexistindo conflito entre as declarações das tes-
temunhas de acusação e de defesa, ainda que estas tenham tentado, a todo custo, negar a participação do 
Acusado nos fatos, afirmando que este era um bom profissional e que possuía um bom relacionamento 
com a vítima. No intuito de defender o Apelante, reforçando o álibi de que ele estaria trabalhando na 
hora do crime, o CAP PM Leandro e o SGT PM Braga chegam ao ponto de afirmar que estavam com 
o Acusado ao mesmo tempo, o que seria impossível, já que estes se encontravam em locais diferentes.

A respeito da condenação do autor intelectual do delito em face de sua comprovada participação, 
veja-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – 
CONDENAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CARACTERI-
ZAÇÃO – AUTOR INTELECTUAL – EXECUÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO - DIVISÃO 
DE TAREFAS – RECURSO DESPROVIDO. Se o agente foi o autor intelectual do roubo 
e concorreu de forma efetiva na execução do núcleo do tipo, com divisão de tarefas para a 
eficácia da ação criminosa, sua conduta não pode ser considerada de menor importância. (Ap 

Em juízo, a testemunha confirmou a participação do Acusado nos fatos em apuração, esclarecendo, 
com detalhes, como tudo se passou:

(…) que trabalhava fazendo carreto, que não conhecia “Miúdo”, não conhecendo o acusado, nem 
a vítima, sendo que no dia do fato “Miúdo” esteve onde a testemunha trabalhava fazendo 
carreto e pediu para fazer um carreto pegando um colega dele em Alto de Coutos e levando 
para subestação, local onde aconteceu o fato. Registrou que acertou o carreto com “Miúdo” 
e o Acusado e as 17h e pouco da tarde, fez o transporte de Gilson, Miúdo, Touchê e outro 
indivíduo, que no local Touchê desapareceu e que o outro indivíduo com Touchê saíram do 
local, sendo que o Acusado lhe disse para não ir embora, mas que ficasse tomando uma cer-
veja, enquanto esperavam o retorno de Touchê e do outro individuo, que enquanto bebiam o 
primeiro copo ouviu os disparos e o Acusado lhe disse: “sujou, vamos vazar”, que questionou 
o Acusado o que aconteceu mas o Réu não sabia explicar e só pediu para sair do local. Que saíram 
do local e mais na frente o acusado desceu do veículo e pegou o carro de outra pessoa e não viu 
mais o acusado. Relatou que voltou para o trabalho e à noite encontrou com o irmão de Mi-
údo, de nome Emerson, que já estava procurando por Miúdo, quando o depoente informou 
da corrida que tinha feito para o mesmo. Acrescentou que Touchê e o desconhecido saíram 
do carro percebeu que tinham armas pelo volume dentro da roupa, porém não tinha certeza. 
Frisou que foi ouvida (sic) na 5ª Delegacia e na Corregedoria da 19ª CIPM e na oportunidade 
reconheceu o Acusado por fotografia, como sendo o mesmo que estava no dia da corrida, com 
Miúdo e outro individuo. Registrou que só conheceu a vítima depois do depoimento na Delega-
cia. Relatou, ainda, que não reconheceu o Acusado dentre as fotos que lhe foram apresentadas 
na Corregedoria da PM, mas reconheceu pessoalmente o Acusado, numa Unidade da Polícia 
Ambiental, que naquela oportunidade lembrou-se do Acusado (depoimento às fls. 226/227). 
(grifos acrescidos)

Apesar de não ter sido ouvido em juízo, Emerson Martins de Oliveira Santos, irmão de um dos 
indivíduos que participou da ação na residência da vítima e que foi morto por esta, quando ouvido em 
sede policial, informou que ficou sabendo por Luciano que uma das pessoas que se encontrava dentro do 
carro por ocasião do frete era um policial militar, tendo prestado as seguintes declarações:

Um dos homens envolvidos na troca de tiro com o Sgt PM Davino era seu irmão, Edson 
Martins Oliveira Santos, que juntamente com Joelmo, o outro homem envolvido na troca de 
tiros, invadiram a casa do Sgt PM Davino com objetivo de roubar R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) do Sgt Davino, pois Joelmo afirmou que seria muito fácil tirar esse dinheiro da 
casa, sendo que no outro dia seria o aniversário de Edson e os mesmo (sic) iriam comemorar 
com esse dinheiro. Existiam ainda mais duas pessoas que foram contratadas por um vulgo 
“MIUDO” que não participou do assalto, para fazerem o frete dos assaltantes, sendo que 
uma dessas duas pessoas se chama Luciano, que já foi inclusive interrogado na 5ª CP sobre 
este fato, e a outra pessoa era um policial militar não identificado por ele. Ressalvou que 
não presenciou os fatos ou seu planejamento, ficou sabendo depois aconteceu pela esposa de 
Joelmo e por Luciano (…) (termo de declarações, fls. 57/58).

Às fls. 85/86, a supracitada testemunha depôs mais uma vez perante a autoridade policial, ratifi-
cando o que disse anteriormente, acrescentando que em contato com Luciano da Costa Conceição, que 
estava com seu irmão no dia do crime, soube que o Policial Militar mencionado em seu depoimento 
anterior era o Sgt Brito, mencionando também que esta informação o deixara mais apreensivo e temendo 
por sua vida.

As testemunhas de Defesa ouvidas depuseram sobre a conduta profissional do Acusado e, em sua 
maioria, tentaram reforçar o álibi de que este estaria trabalhando na hora dos fatos. Entretanto, o que se 
verifica é que tais testemunhos em muitos detalhes se amoldam às provas colhidas.

Em suma, o CAP Leandro Souza de Santana contou:

(…) que trabalhava na mesma unidade que o Acusado à época dos fatos e que no dia estava na 
Companhia trabalhando e lembra que o Ex-SGT Brito estava com certa dificuldade de lançar umas 
notas no sistema, tendo o depoente o ajudado a lançar umas notas; que ficaram trabalhando 
até determinado horário, por volta das 17, 18 h, ao cair da noite; contou que quando o depoente 
saiu, que estava indo pra casa, e foi informado que a vítima tinha sido baleada, e se deslocaram 
para o local, mas a vítima já havia sido socorrida. Dias depois, ouviu falar de que Brito foi acusa-
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por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão de a vítima ter reagido e atirado nestes, matan-
do-os, provas essas consistentes em depoimentos das testemunhas e da vítima.

Sob a mesma ótica, descabem os argumentos traçados pelo Apelante no sentido de manter-se a sua 
absolvição com base no art. 439, alínea “a”, do CPPM, por estar provada a inexistência do fato, ou não 
haver prova da sua existência.

Ex positis, verifica-se que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para evidenciar a 
prática do crime de roubo majorado tentado, nos termos narrados na denúncia, praticado a mando do 
Acusado, merecendo ser acolhido o pleito do Ministério Público, a fim de condenar GILSON MOTA 
DE BRITO nas iras do crime previsto no art. 242, § 2º, I e II, c/c o art. 30, parágrafo único, c/c o art. 
53, § 2º, inciso I e art. 70, II, ‘d’, todos do Código Penal Militar (roubo qualificado tentado), afastando 
a tese absolutória contida na sentença de primeiro grau, sendo forçoso concluir-se pela sua condenação.

3) DOSIMETRIA

Em análise das circunstâncias contidas no art. 59 do CP, entendo ser desfavorável ao Acusado a 
culpabilidade, considerando o juízo de reprovabilidade da conduta, que aponta maior censurabilidade do 
comportamento do Acusado, como autor intelectual do crime, além da gravidade deste, que extrapolou o 
normal do tipo penal, tendo a vítima sido atingida por 04 (quatro) disparos de arma de fogo.

Assim, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda fase, presentes as circunstâncias agravantes previstas no inciso I do § 2º do art. 53 e na 

alínea ‘d’ do inciso II do art. 70, ambos do CPM (mandante/autor intelectual e de emboscada), deve a 
pena ser elevada, tornando-a como intermediária em 06 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes quaisquer das causas de diminuição de pena e presentes as causas de 
aumento do uso de arma de fogo e concurso de pessoas, insculpidas no art. 242, § 2º, incisos I e II, do 
CPM, deve a pena ser majorada em 1/3 (um terço), tornando-a parcial em 08 (oito) anos de reclusão.

Por fim, sendo o crime tentado e considerando os limites do art. 30, parágrafo único do CPM, bem 
como o iter criminis percorrido, entendo que deve ser aplicada, na terceira fase da dosimetria, a fração de 
1/3 (um terço), restando a pena, para o crime de roubo majorado, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Recurso da Defesa, por ser intempestivo, e CONHEÇO o 
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, DANDO-LHE PROVIMENTO, para conde-
nar o Acusado nas penas do art. 242, § 2º, I e II, c/c o art. 30, parágrafo único, c/c o art. 53, §2º, inciso I 
e art. 70, II, ‘d’, todos do Código Penal Militar (roubo qualificado tentado), fixando-lhe a pena definitiva 
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

*****

(TJBA – Apelação Crime nº 0528434-02.2015.8.05.0001. Relator(a): Desa. Ivete Caldas 
Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 15/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICA-
DOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E 
AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS, ESTA ÚLTIMA NA PESSOA 
DO APELANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS, FIRMES E CONVINCENTES, SOB 
O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMANDO, INCLUSIVE, O TESTEMUNHO DA 
VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
O CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENALIDADES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE 
RECORRER EM LIBERDADE INACOLHIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INICIADA NO 
PRIMEIRO GRAU E MANTIDA, ESPECIALMENTE DIANTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRU-
DENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE 
INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEGUNDO 
GRAU. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

87408/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 
01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)

ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - PARTI-
CIPAÇÃO - AUTORIA INTELECTUAL E INSTIGAÇÃO - PROVA SUFICIENTE PARA 
A CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA - CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE 
- APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
Havendo nos autos prova bastante da efetiva participação da apelante na empreitada crimi-
nosa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Configuradas duas causas especiais de 
aumento de pena, o acréscimo resultante deve ser de 3/8 em atendimento ao critério da propor-
cionalidade de causas, pois o aumento deve ser gradativo, conforme o número de qualificadoras 
existentes. (...)
A negativa de autoria sustentada pela apelante em seu interrogatório é voz isolada que não se 
harmoniza com as demais provas colhidas, pois se comprovou que, muito embora não haja par-
ticipado da última etapa do iter criminis, daí porque a argumentação de que o assalto fora praticado 
apenas por pessoas do sexo masculino, associando-se, tomou parte ativa nas demais etapas desde 
a cogitação até parte da execução, o que se confirma porquanto os objetos do roubo foram encon-
trados em sua casa. (TJ-PR - ACR: 2657603 PR 0265760-3, Relator: Rogério Coelho, Data de 
Julgamento: 23/12/2004, Primeira Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: DJ: 6810)

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 18/27 dos autos físicos, manifestou-se:

Ocorre que, em análise dos autos, observa-se que as versões apresentadas pelas testemunhas de 
acusação e pelas testemunhas de defesa, supostos (sic) álibe (sic) do réu, não são plenamente confli-
tantes entre si, de forma que, a interpretação acusatória se amolda perfeitamente às provas colhidas.
Em primeiro lugar, não há nenhum contrassenso no sentido de que o acusado trabalhou no dia 
dos fatos. Esta fora a principal informação relevante trazida pelas testemunhas de defesa presentes. 
Contudo, há que se observar que, em que pese o apelante tenha ido trabalhar, nada impede a con-
clusão de que o mesmo teria saído durante certa hora da tarde, para encontrar os indivíduos que 
praticaram o assalto na casa da vítima, tendo em vista que há uma testemunha ocular (Sandro Alex 
Anunciação), a qual afirmou, desde o inicio da apuração dos fatos, na fase extrajudicial, até o Juízo, 
sem modificar qualquer detalhe de sua versão em nenhum dos depoimentos, de que viu o Acusado 
entrar na casa da vítima com os elementos, lá permanecendo por um tempo de aproximadamente 
10 minutos, de maneira a mostrar o local.
(...)
Reitera-se assim, como dito no arrazoado do Parquet, que os depoimentos das testemunhas de acu-
sação em nada se contradizem, pelo contrário e até se harmonizam, em grande parte, com as decla-
rações dos depoimentos das testemunhas de defesa, formando conjunto robusto para a condenação.
Verifica-se, assim, que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a prática do delito de 
roubo narrado na exordial, praticado a mando do Apelante, merecendo guarida o pleito ministerial 
formulado, no sentido de sua condenação (...).

Convém registar ainda que a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo encontra-se 
devidamente comprovada na medida em que os agentes contratados pelo Apelante para cometer o delito 
utilizaram-se de armas de fogo para viabilizar a subtração de bens da vítima, tendo, inclusive, uma das 
armas sido utilizada pela própria vítima para livrar-se dos assaltantes, culminando com as mortes destes. 
Do mesmo modo, a causa de aumento atinente ao concurso de pessoas restou caracterizada pela efetiva 
participação do Acusado (GILSON MOTA DE BRITO), de CLÁUDIO LUIZ DE SOUZA SANTOS 
(MIÚDO), do motorista LUCIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS, além de JOELMO GONÇALVES 
DOS SANTOS (JOELMO) e EDSON MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (TOUCHÊ), esses dois 
últimos mortos na ação criminosa. 

Em suma, não há duvidar da suficiência probatória a dar respaldo à condenação, uma vez que os 
elementos de prova formam um todo coerente e logicamente encadeado, demonstrativo da responsabili-
dade penal do agente, havendo nos autos provas da efetiva participação deste como autor intelectual do 
crime, tendo participado efetivamente da preparação da empreitada criminosa, contratando as pessoas 
para abordar a vítima na porta da residência desta – indo pessoalmente, inclusive, horas antes do crime, 
mostrar a estas o local onde a vítima morava - com a finalidade de roubá-la, não se consumando o crime 
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Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradora de Justiça, Drª. Nivea Cristina Pinheiro Leite, 
no sentido do improvimento do apelo (fls. 255 a 260).

VOTO

A materialidade e autoria delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos, sendo esta 
última na pessoa do apelante, conforme se demonstra abaixo:

O Laudo Pericial ICAP nº. 2015 013062 01, às fls. 115/116 concluiu “[…] que o veículo exa-
minado, ostentando placas: NTE-4121, BA-Lauro de Freitas, apresentava as numerações identificadoras 
do (VIN): 9BWDB45U2FT006586 e da Série do Motor: CCRS46357 […], entretanto, durante as pes-
quisas realizadas na Base BIN, sistema RENAVAM, ferramenta INFOSEG, constatou-se que o Número de 
Identificação do Veículo, (VIN): 9BWDB45U2FT006586 e da Série do Motor: CCRS46357 encontram-se 
cadastradas com as placas (sic) AYH-5258 PR-Curitiba. […]” (fls. 115/116).

Na fase policial, produziu-se prova no sentido de que Eronildo Gonçalves Teixeira foi à Delegacia 
de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos e comunicou o roubo do seu veículo VW Voyage, placa 
policial AYH-5258 em 30.04.2015, e após a prisão em flagrante do ora apelante na posse deste seu men-
cionado automóvel, que estava com a placa alterada, NTE-4121, foi à referida Delegacia especializada e 
o reconheceu como o autor do roubo de seu veículo:

Às fls. 05 a 10 consta auto de prisão em flagrante, dando conta de que em 07.05.2015, Wellington 
Bezerra Felzemburgh se encontrava na posse de um carro roubado, com a placa adulterada, nas imedia-
ções da concessionária Peugeot da Avenida Paralela.

Consta ainda do Inquérito Policial nº. 204/2015, cópia de comunicação de roubo de automó-
vel ocorrida em 30.04.2015, por volta das 15h30min, na Avenida Tamburugy, em frente ao Teatro 
Diplomata, bairro de Patamares, em Salvador, narrando, a vítima Eronildo Gonçalves Teixeira, que tra-
fegava pela Avenida Jorge Amado, por volta das 15h, “[…] quando foi atingido na parte traseira do veículo 
que conduzia, momento em que parou para verificar os danos sendo acompanhado pelo outro condutor que 
estava de posse de um veículo de marca VW Voyage, branco, quatro portas, placa OLD 7575, que ao verificar 
os danos propós (sic) ao comunicante deslocar-se até uma oficina situada próximo, porém não foi até a suposta 
oficina, mas realizou uma ligação supostamente para o proprietário, sendo que após uns dez minutos apareceu 
um segundo indivíduo se dizendo ser o proprietário do veículo causador do acidente, que de imediato sugeriu 
que todos se deslocassem até a locadora Unidas para que pudesse chegar a um consenso. Ato contínuo, todos 
se deslocaram para o aeroporto, sendo os dois indivíduos no Voyage branco e o comunicante no Voyage que foi 
roubado. Ocorre que ao chegar nas proximidades do Teatro Diplomata um dos indivíduos passou para o veículo 
conduzido pela vítima, alegando que o proprietário do outro carro precisava trabalhar, porém após aproxima-
damente dez metros esse elemento sacou um revólver e anunciou o roubo, deixando a vítima no local e fugiu 
em direção ignorada. Quer salientar que no momento da colisão utilizou-se do seu aparelho de telefonia celular 
para fotografar a placa de identificação do veículo causador, e que quando anunciou o roubo o indivíduo fez 
questão de solicitar o aparelho que o comunicante havia utilizado para fotografar a placa do outro Voyage […]” 
(fls. 12 a 14).

Às fls. 28/29 do Inquérito Policial nº. 204/2015 corresponde a cópia de termo de declarações 
onde a vítima, Eronildo Machado Gonçalves Teixeira, no dia 08.05.2015, ratifica com detalhes a comu-
nicação de roubo constante às fls. 12 a 14, ressaltando “[…] que foi comunicado através de um telegrama 
desta Especializada de que o veículo de marca VW VOYAGE, PLACA POLICIAL AYH-5258, havia sido 
apreendido e encontrava-se no Pátio desta Especializada; fala o declarante que também tomou conhecimen-
to de que um homem havia sido preso de posse do veículo VW VOYAGE, P.P.AYH-5258, o qual foi iden-
tificado como sendo foi (sic) o mesmo homem que se identificou como sendo WELLINGTON BEZERRA 
FELZEMBURGH. Fala o declarante que compareceu nesta Especializada onde reconheceu WELLINGTON 
BEZERRA FELZEMBURGH, como sendo o mesmo homem que na data de 30/04/2015 se identificou como 
sendo o proprietário do VW VOYAGE, DE COR BRANCA, PLACA POLICIAL OLD-7575, que estava 
sendo conduzido por um indivíduo de cor negra, estatura alta, magro, aparentando ter trinta e cinco anos de 
idade, cabelos crespos cortado (sic) baixo, trajando camiseta de malha azul e calça jeans e calçava sandália, o 
qual apontou-lhe uma arma de fogo, tipo revólver subtraindo o veículo VW VOYAGE, PLACA POLICIAL-
AYH-5258, veículo apreendido conforme BO nº6420 datada de 07/05/2015. […]” (fls. 28/29).

Ouvido na fase policial, Wellington Bezerra Felzemburgh sustentou que havia recebido o auto-
móvel VW Voyage, placa policial AYH-5258, de um indivíduo de prenome Ricardo; que por já ter feito 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0528434-02.2015.8.05.0001, 
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figura como apelante WELLINGTON BEZERRA 
FELZEMBURGH, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra WELLINGTON BEZERRA 
FELZEMBURGH, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II e art. 
311, ambos do Código Penal.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 07.05.2015, por volta das 18h30min, Policiais 
Civis lotados na Delegacia de Furtos e Roubos estavam na Avenida Paralela, próximos à concessionária 
Peugeot à procura do automóvel VW Voyage, de cor preta, placa policial AYH-5250, anteriormente 
roubado, crime devidamente registrado através do Boletim de Ocorrência nº. 6.069/2015, oportunidade 
em que avistaram um veículo similar estacionado, com a placa policial NTE-4121, e que após verificação 
através do número de seu chassi, constatou-se ser o veículo roubado que buscavam encontrar, com placa 
adulterada. Aguardou-se a chegada do indivíduo que estava na posse do referido veículo, com sua prisão 
em flagrante, encaminhando-o à Delegacia, onde o proprietário o reconheceu como o indivíduo que na 
data de 30.04.2015 praticou a subtração do mencionado veículo automotor, utilizando uma arma de 
fogo, tipo revólver, calibre 38.

A denúncia de fls. 01 a 03 foi instruída com o Inquérito Policial nº. 204/2015, de fls. 04 a 43.
Decisão decretando a prisão preventiva do acusado às fls. 48 a 50, com recebimento da denúncia 

em 26.05.2015 (fl. 52).
Resposta à acusação à fl. 28.
Laudos Periciais nº. IMLNR – Laudo nº. 08240 15 e ICAP nº. 2015 013062 01, respectivamente, 

às fls. 84/85 e 115/116.
Instrução criminal procedida regularmente (fls. 125/126 e 145 a 148).
Alegações finais do Ministério Público no sentido da condenação de WELLINGTON BEZERRA 

FELZEMBURGH como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II e art. 311, ambos do Código 
Penal (fls. 159 a 169).

A defesa apresentou alegações finais de fls. 175 a 186, requerendo a absolvição, desclassificação 
para o crime de receptação, ou subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal, fixação do regime 
aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

Sobreveio sentença às fls. 187 a 190, proferida pela MM. Juiz de Direito, Dr. Ícaro Almeida 
Matos, julgando procedente a denúncia, para condenar o acusado WELLINGTON BEZERRA 
FELZEMBURGH como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II e art. 311, na forma do art. 
69, todos do Código Penal, mantendo-se a prisão cautelar.

Para o crime de roubo majorado, fixou-se as penas-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, majoradas em 1/3 (um terço), tornadas definitivas, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Para o crime de adulteração do sinal identificador do veículo, fixou-se as penas-base, tornadas 
definitivas em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Pela regra do 
concurso material, as penas ficaram definitivas em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em 
regime inicial fechado e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Termo de apelo à fl. 193, e suas respectivas razões, às fls. 203 a 217, contendo pedido de recorrer 
em liberdade e, em mérito, a absolvição e a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, com 
fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto para cumprimento da pena, e substituição por penas 
restritivas de direitos.

Guia de recolhimento provisória às fls. 224/225.
O Ministério Público ofereceu contrarrazões no sentido do improvimento do apelo (fls. 230 a 238).
Mídia contendo a instrução processual à fl. 253.
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sendo preso em flagrante, após, por Policiais Civis, na posse deste mesmo veículo, já com a placa policial 
adulterada para NTE-4121.

Neste particular, necessário dizer que os testemunhos dos policiais se amoldam às demais provas 
produzidas, trazendo-nos elementos que dão suporte à condenação, devendo seus depoimentos serem 
considerados.

Esses depoimentos consistentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são meio 
de prova idôneo a ensejar a condenação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁ-
FICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. 6,9 G DE CRACK. POLICIAIS. TESTEMUNHO 
SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RÉU QUE PREENCHE 
TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI: PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, 
NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM 1/6 EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE E DA 
NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL DE PENA DIVERSO DO FECHADO. POSSIBI-
LIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
ÓRGÃO COMPETENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Su-
perior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio 
de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância 
que afasta a alegação de sua nulidade. […]” (STJ-6ªT.,AgRg no REsp 1552938/SP, rel. Min. Sebas-
tião Reis Júnior, j. 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

Deve ser frisado, por fim, que o delito previsto no art. 311 do Código Penal se consuma com a 
própria adulteração, sendo crime formal, e não necessitando de finalidade especial.

Não é hipótese, inclusive, diante da farta prova produzida, tanto na fase policial quanto em Juízo, 
de desclassificar os crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor 
para o de receptação.

Restam prejudicados os pedidos de fixação da pena da pretensa desclassificação para o crime de 
receptação, no mínimo legal, com regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, e sua 
substituição por penas restritivas de direitos.

Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, destaca-se a orientação jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 126292, no sentido de ser possível 
o início da execução da pena após a confirmação da sentença penal em segundo grau, sem ofensa ao 
princípio constitucional da inocência, uma vez que, neste momento, encerrada está a análise de matéria 
fático-probatória. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUN-
ÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIR-
MADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 
POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de ape-
lação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas 
corpus denegado.” (grifo ausente no original) (STF – Tribunal Pleno, HC nº 126.292/SP, Rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 17.02.2016, DJe nº 100, divulg. 16.05.2016, public. 17.05.2016).

É nesse sentido que também tem se orientado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E PRISÃO PREVENTI-
VA. INSTITUTOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGA-
MENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A execu-
ção provisória da pena não se confunde com a prisão preventiva. Esta possui natureza cautelar e dever 
ser decretada quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e aquela decorre da condenação 
confirmada em segundo grau e ainda não transitada em julgado. 2. Após o julgamento do Habeas 
Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado 
em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “a 
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 

diversos favores, “encomendando” carros roubados para revender a Ricardo, ganhou deste o mencionado 
automóvel VW Voyage, de cor preta, descrito na denúncia (fls. 09/10).

Em Juízo, embora a vítima, Eronildo Machado Gonçalves Teixeira, não tenha sido encontrada para 
prestar declarações, os Policiais Civis que efetuaram o flagrante além de confirmarem seus depoimentos 
na fase inquisitorial, no sentido da prisão em flagrante do apelante na posse de veículo roubado, com pla-
ca adulterada, sustentaram, todos, que tiveram contato com a vítima na Delegacia de Repressão a Furtos 
e Roubos de Veículos, e que esta reconheceu Wellington Bezerra Felzemburgh como o autor do roubo de 
seu carro, ressaltando que o reconhecimento na mencionada Delegacia seguiu o procedimento previsto 
no Código de Processo Penal:

A testemunha, Sergio Ricardo Maciel dos Santos, Policial Civil, em Juízo, afirmou que receberam 
denúncia que um automóvel VW Voyage, de cor preta, com placa policial clonada, estava circulando na 
Avenida Paralela; que avistaram o automóvel em questão estacionado e esperaram alguém se aproximar 
dele; que o apelante foi abordado ao entrar no veículo, sendo levado à Delegacia, onde constataram que 
o referido automóvel era fruto de roubo; que a placa policial estava adulterada por outra pertencente a 
automóvel similar; que a vítima confirmou na Delegacia que o apelante havia sido o autor do roubo; que 
não estava presente quando a vítima fez o reconhecimento; que o apelante utilizou “deu a voz de assalto” 
quando do roubo do seu automóvel (mídia de fl. 253).

A testemunha Gilsonei Pires Fonseca, Policial Civil, em Juízo, afirmou que receberam denúncia 
telefônica no sentido de que um automóvel roubado estaria circulando nas proximidades da conces-
sionária Peugeot, na Avenida Paralela; que avistaram o veículo suspeito e realizaram uma campana até 
que o apelante entrou no automóvel, prendendo-o em flagrante; que constataram que a placa policial 
pertencia a outro automóvel; que o proprietário do veículo reconheceu o apelante como um dos auto-
res do roubo; que o roubo foi praticado com arma de fogo e concurso de pessoas;  que o carro da vítima 
foi abalroado por outro com quatro ocupantes; que os ocupantes do carro que atingiram o da vítima 
se comprometeram a pagar o conserto; que ao se deslocarem até uma locadora de carros, foi anunciado 
o assalto; que teve acesso a estes fatos através de Boletim de Ocorrência; que só a placa policial estava 
adulterada (mídia de fl. 253).

A testemunha Rui Reiner Pereira Máximo, Policial Civil, em Juízo, afirmou ser Policial Civil lotado 
na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos; que há um Boletim de Ocorrência narrando que a vítima 
trafegava normalmente em seu veículo VW Voyage, cor preta, quando foi abalroado na parte traseira 
por um veículo VW Voyage, cor branca; que os envolvidos no acidente decidiram se encaminhar a uma 
oficina para realizar o reparo em seu automóvel, quando na altura do Colégio Diplomata um passageiro 
do automóvel branco passou para o veículo preto e anunciou o assalto; que participava de uma ronda 
para localizar o veículo roubado; que em campana realizada no dia em questão, identificaram o veículo 
roubado; que prenderam em flagrante o apelante; que o levaram à Delegacia e a vítima o reconheceu 
como um dos assaltantes; que a vítima informou que houve emprego de arma de fogo no roubo; que o 
Voyage preto, objeto de roubo, estava com placa adulterada; que teve contato com a vítima na Delegacia; 
que os fatos ocorreram de forma igual à narrada na denúncia; que a placa que estava no veículo não era a 
original; que a vítima reconheceu o apelante na Delegacia (mídia de fl. 253).

As testemunhas de defesa, em Juízo, não são presenciais, limitando-se a informar a boa conduta 
social do apelante Wellington Bezerra Felzemburgh:

A testemunha Edson Teixeira, em Juízo, afirmou conhecer o sentenciado; que já trabalharam jun-
tos; que nunca soube que o sentenciado houvesse cometido algum crime (mídia de fl. 253).

A testemunha Jildete Batista dos Santos, em Juízo, afirmou conhecer o apelante e que este prestava 
serviço em uma marcenaria; que não sabe informações de que o apelante tenha se envolvido em algum 
crime (mídia de fl. 253).

Por sua vez, o apelante, Wellington Bezerra Felzemburgh, em sua qualificação e interrogatório, 
em Juízo, negou haver praticado o roubo do automóvel VW Voyage, de cor preta; que no momento da 
prisão não estava no interior do veículo, e sim perto da porta do carona; que fazia um favor a um colega, 
no sentido de conduzi-lo ao Largo do Tanque; que achava que o veículo pertencia a este seu colega; que 
estava sem os documentos do automóvel; que na Delegacia soube que o veículo era objeto de roubo; que 
não foi realizado seu reconhecimento pela vítima; que já foi condenado por tráfico de drogas ilícitas; que 
responde a crime previsto na Lei do Desarmamento perante a Comarca de Itaberaba (mídia de fl. 253).

Verifica-se, portanto, que há provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes, no sentido 
de que o apelante, portando arma de fogo, subtraiu o veículo VW Voyage, placa policial AYH-5258, 
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provas coligidas aos autos asseguram, peremptoriamente, que o Apelante praticou o crime de tráfi-
co interestadual de entorpecentes, tendo sido preso em flagrante por Policiais Rodoviários Federais, 
por ocasião de fiscalização de rotina no Posto da Polícia Federal da Cidade de Vitória da Conquista, 
sendo a confissão do Réu e os depoimentos dos policiais na Delegacia e em juízo coerentes e harmô-
nicos com os demais elementos de prova dos autos, narrando com riqueza de detalhes a desenvoltu-
ra dos acontecimentos, servindo concretamente de embasamento para a condenação, uma vez que 
não restou evidenciado propósito ou interesse dos milicianos em falsamente incriminar o Acusado. 
Registre-se, ainda, que o Acusado confessou em juízo a prática do crime.
3. Da dosimetria da pena – verifica-se que a sentença não merece reparos neste aspecto, visto que 
na primeira fase a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuan-
te de confissão, todavia não foi possível aplicá-la, considerando os termos da Súmula 231 do Supe-
rior Tribunal de Justiça, que nesta fase da dosimetria de pena impede a fixação abaixo do mínimo 
legal. Não concorreu circunstância agravante, sendo reconhecida a causa especial de aumento de 
pena previsto no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, aumento-a em 1/3. Por fim, a pena restou 
fixada no patamar de  06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, 
cumulada com pena de multa fixada em 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.
4. Da impossibilidade do afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do 
art. 40 da Lei de Drogas. As provas contidas nos autos dão conta de que o Recorrente transpor-
tou substâncias entorpecentes de São Paulo até a Bahia, sendo preso em flagrante em Vitória da 
Conquista, conduta que caracteriza a incidência do tráfico interestadual previsto no mencionado 
dispositivo legal.
5. Da impossibilidade da aplicação fração redutora referente ao tráfico privilegiado. No pre-
sente caso, não se mostra razoável aplicar a causa de redução da pena, mormente diante da con-
siderável quantidade de droga apreendida e da evidência de que o Acusado, ainda que não seja o 
grande fornecedor da droga apreendida, no mínimo atuava como distribuidor dos entorpecentes 
no local de destino.
6. Do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão. Embora a pena aplicada 
ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a gravidade concreta do 
crime, evidenciada pela expressiva quantidade de droga justifica a imposição do modo prisional 
fechado, nos termos do art. 33, § 3º, c/c 42 da Lei nº 11.343/06. No presente caso, considerando 
que parte do entorpecente transportado era crack, droga conhecida pelo efeito devastador na de-
pendência química, resta claro que o Apelante não possui condições para iniciar o cumprimento da 
pena em regime mais brando. Logo não há falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos 
verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 
7. Da vedação legal da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de di-
reitos. No caso em tela, em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a  pena  corporal 
em  patamar  superior  a 04 (quatro) anos, resta inviável a sua substituição por penas restritivas de  
direitos, a teor do que dispõe o art. 44, I, do CP.
8. Do perdimento dos bens apreendidos - o Acusado não demonstrou a origem lícita dos bens, 
devendo ser mantida a sentença no ponto em que determinou o seu perdimento, o que vem autori-
zado pelo disposto no art. 91 , II , do CP e nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343 /06.
9. Da impossibilidade de recorrer em liberdade - no caso dos autos, existe motivação suficiente 
para justificar a necessidade do mencionado regime, ademais o modus operandi do crime aqui co-
metido demonstra que uma vez solto, ele poderá voltar a reincidir no crime. Diante disso, a prisão 
para a garantia da ordem pública se mostra necessária, uma vez que seus requisitos autorizadores 
permanecem   inalterados no caso concreto, haja vista a necessidade de proteger a sociedade cole-
tivamente.
10. Da Assistência Judiciária Gratuita - o requerimento de suspensão ou isenção das custas pro-
cessuais aplicadas conforme art. 804 do CPP deverá ser realizado junto ao Juízo de   Execução, 
mediante análise da condição de miserabilidade do Requerente.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0509270--37.2017.8.05.0274, 
da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Apelante SILVANO DE LIMA SILVESTRE e, Apelado, 
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 
afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir 
o início de cumprimento da pena imposta pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, 
antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos da Súmula 267/STJ. 3. O Supremo Tribunal 
Federal também reconheceu a repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI 
ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em Plenário Virtual, pela reafirmação de sua jurisprudência 
externada no mencionado HC 126.292/SP. 4. No caso dos autos, verifica-se que foram interpostos 
embargos declaratórios perante do Tribunal de origem, pendentes de julgamento. Assim, ante a não 
definitividade da condenação no âmbito da jurisdição ordinária, a expedição de mandado de prisão 
para início de cumprimento da pena caracteriza constrangimento ilegal. 5. Ordem parcialmente conce-
dida para suspender a execução provisória da pena apenas até o esgotamento da jurisdição ordinária.” 
(grifo ausente no original) (STJ – Quinta Turma, HC nº 387.560/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 
j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017).

Do exposto, nega-se provimento ao apelo. Decisão unânime.

*****

(TJBA – Apelação nº 0509270-37.2017.8.05.0274. Relator(a): Desa. Aracy Lima Borges, 
Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 14/05/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TRÁFICO INTERES-
TADUAL DE DROGAS (ART. 33, §4º, C/C O ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). MATE-
RIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICA-
ÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA 
EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - MAIS DE 
07 KG (SETE QUILOGRAMAS) DE MACONHA E CRACK, DENTRE OUTRAS CIR-
CUNSTÂNCIAS, QUE NÃO PERMITEM O BENEFÍCIO DO PRIVILÉGIO. PLEITO DE 
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA 
NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA TRANS-
POSIÇÃO DA FRONTEIRA DE VÁRIOS ESTADOS COM SUBSTÂNCIAS ENTOR-
PECENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA O 
CUMPRIMENTO DA PENA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO DELITO. PEDIDO DE 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO 
LEGAL. REPRIMENDA DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLU-
SÃO. PERDIMENTO DOS BENS DECRETADO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
ORIGEM LÍCITA DO VEÍCULO E DO VALOR APREENDIDO NÃO COMPROVADAS. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO 
PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA GRAVIDADE CONCRE-
TA DA CONDUTA DO ACUSADO ANTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE 
CONCESSÃO DE  BENEFÍCIO DA  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE SEU DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 
804 DO CPP.  APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30/10/2017, por volta das 13:00 h, no Posto da Polícia 
Rodoviária Federal, situado na BR-116, km 830, município de Vitória da Conquista, o Apelante foi 
flagrado por policiais rodoviários federais transportando, no interior do veículo GM Ônix, placa 
policial FTO-5336, embaixo do painel, do lado esquerdo, 7.146,46 g (sete mil, cento e quarenta 
e seis gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha e crack, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal.”
2. Da materialidade e autoria do crime de tráfico interestadual.

A materialidade do delito revela-se comprovada no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21); nos 
laudos de constatação de fl. 26/27, preliminarmente positivos para Cannabis Sativa, vulgarmente 
conhecida como “maconha”, pesando 3.209,29 g (três mil duzentos e nove gramas e vinte e nove 
centigramas), e crack, na quantidade de 3.937,17g (três mil novecentos e trinta e sete gramas e 
dezessete centigramas), e nos Laudos Definitivos (fls. 223/224), que confirmaram a presença de 
benzoilmetilecgonina (cocaína) e tetrahidrocanabinol, (Cannabis Sativa), substâncias inte-
grantes da lista F-1 e F-2, respectivamente, da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sani-
tária/Ministério da Saúde, ambas de uso proscrito no Brasil. Outrossim, no tocante à autoria, as 
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VOTO

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

A) Da materialidade e da autoria delitivas

Em síntese, extrai-se da peça acusatória (fls. 01/03, dos autos digitais) que, no dia 30/10/2017, 
por volta das 13:00h, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-116, km 830, município de 
Vitória da Conquista, o Apelante foi flagrado por policiais rodoviários federais transportando, no interior 
de um veículo, quatro tabletes da substância popularmente conhecida como crack e quatro tabletes da 
substância popularmente conhecida como maconha, perfazendo um total de 7,146,46 (sete mil, cento 
e quarenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas) de drogas, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente 
comprovadas.

Com efeito, a materialidade do delito revela-se comprovada pelo Inquérito Policial nº 223/2017, 
através do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 21); pelos laudos de Constatação (fl. 26/27), preliminar-
mente positivos para Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como “maconha”, cuja quantidade foi 
de 3.209,29 g (três mil duzentos e nove gramas e vinte e nove centigramas), e crack, na quantidade de 
3.937,17g (três mil novecentos e trinta e sete gramas e dezessete centigramas), e Laudos Definitivos (fls. 
223/224), que confirmaram a presença de benzoilmetilecgonina (cocaína) e tetrahidrocanabinol, um dos 
princípios ativos do vegetal Cannabis sativa, substâncias integrantes da lista F-1 e F-2, da Portaria 344/98, 
da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, ambas de uso proscrito no Brasil.

Outrossim, no tocante à autoria, as provas coligidas aos autos, quais sejam, os depoimentos dos 
policiais rodoviários federais Cassio Silva Silveira, na Delegacia, e Evandro Oliveira Matos, na Delegacia 
e em juízo, além da confissão do próprio Réu em audiência, asseguram, peremptoriamente, que o 
Apelante praticou o crime de tráfico interestadual de entorpecentes, tendo sido preso em flagrante pelos 
Agentes Federais, por ocasião de fiscalização de rotina no Posto da Polícia Federal da cidade de Vitória 
da Conquista.

Destarte, dúvida não há de que no dia do fato o Recorrido foi flagrado pelos PRFs conduzindo o 
veículo que transportava as substâncias ilícitas indicadas na denúncia, sem autorização legal, razão pela 
qual restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

B) Da alegação de inexistência de provas sobre o tráfico interestadual

No recurso, o apelante pede o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, V, sob a alega-
ção de falta de provas do comércio ilícito de drogas interestadual.

Contudo, como bem observou o Magistrado a quo na sentença recorrida, “A autoria encontra-se 
igualmente provada.”

Perlustrando os autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais rodoviários federais Cassio Silva 
Silveira e Evandro Oliveira Matos prestados na Delegacia foram coerentes ao indicar que em 30.10.2017 
ambos estavam em serviço de fiscalização, no Km 830 da BR 116, quando resolveram, por amostragem, 
abordar o veículo Chevrolet/Ônix conduzido pelo Réu. Diante do nervosismo exacerbado apresentado 
pelo motorista, foi feita uma revista interna no automóvel,  momento em que foram encontrados no pai-
nel, do lado esquerdo do carro, 04 (quatro) tabletes de substância similar ao crack, 04 (quatro) tabletes de 
substância similar à maconha e 31 (trinta e um) frascos de cloridato de lindocaína.

Inquirido sobre a situação, Silvano relatou que trouxe a droga de São Paulo e levaria até Santa 
Brígida e receberia R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo transporte. (fls. 6/8 dos autos digitais)

Em juízo, o policial Evandro Oliveira Matos tornou a ratificar tudo o que foi dito na Delegacia, 
acrescentando que o veículo apreendido, salvo engano, tinha a placa de Santa Brígida. Que na realidade, 
verificou, pela experiência, os locais mais comuns do carro que poderiam ter drogas, e quando chegou no 
painel, próximo ao velocímetro e o marcador de combustível, localizou os entorpecentes outrora descri-
tos. (vide mídia da audiência)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o pre-
sente Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de SILVANO DE LIMA SILVESTRE, 
tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença (fls. 239-253), proferida pelo Juízo da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que condenou o acusado pela prática do crime 
previsto no art. 33, §4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, e 620 (seiscentos e vinte) 
dias-multa, cada um no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Recorrente, nos seguintes termos 
(fls. 01/03):

“ (…) no dia 30 de outubro de 2017, no km 830, da BR 116, dentro dos limites desta Comarca, por 
volta das 13:00h, policiais rodoviários federais encontraram em poder do denunciado, no carro que 
ele estava conduzindo, quatro tabletes da substância popularmente conhecida como crack, quatro 
tabletes da substância popularmente conhecida como maconha, e trinta e um frascos de cloridrato 
de lidocaína, todos entorpecentes e de uso livre proscrito.
Consta na peça informativa que no dia e hora referidos, policiais rodoviários em blitz pararam 
o veículo conduzido pelo denunciado, que levantou as suspeitas dos agentes por conta das suas 
respostas desconexas e evasivas.
Os policiais resolveram então revistar o veículo, tendo encontrado as substâncias acima descritas 
embaixo do painel, do lado esquerdo. Restou apurado que o denunciado trazia a droga de São Paulo 
e a levaria até Santa Brígida, neste estado.”

Denúncia recebida em 10.01.2018 (fl. 103).
Laudos Periciais dos materiais apreendidos (fls. 26/27 e 224).
Seguiu-se a instrução processual com a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

qualificação e interrogatório do Denunciado (vide mídia anexa, fls. 144/149).
Concluída a fase de formação da culpa e apresentados os memoriais escritos, inicialmente pelo 

Ministério Público (fls. 220/222), e depois pela Defesa (fls. 226/236), sobreveio a sentença condenató-
ria (fls. 239/253), que impôs ao Réu as sanções descritas no art. 33, §4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 
11.343/2006, fixando-lhe pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime 
fechado, e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Irresignado, SILVANO DE LIMA SILVESTRE interpôs Recurso de Apelação (fl. 261), aduzindo 
em suas razões (fls. 264/280) a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da 
Lei Antidrogas, em seu patamar máximo, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade, e 
após, com o consequente preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 44 do Código Penal, seja 
convertida a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade, bem como os benefícios da assistência judiciária 
gratuita.

Prequestiona os arts. 156, 381, inciso III, 386, inciso VI, e 387, § 1º do CPP, artigo 33, § 4º, da 
Lei nº 11.343/2006, e art. 5º, XLVI e LVII da CF/88, para efeitos recursais.

Por derradeiro, postula a devolução do valor de R$1.074,00 (um, mil e setenta e quatro reais), bem 
como o veículo GM Ônix, placa policial FTO-5336, apreendidos no momento de sua prisão.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do 

recurso (fls.287-295).
No parecer de fls. 14-25, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido do 

Parquet de 1º Grau.
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No tocante ao quantum de aumento, o juízo entendeu que este deveria ser no patamar de 1/3, 
“uma vez que a distância percorrida pelo Réu foi consideravelmente longa, vez que recebeu o entorpecente na 
cidade de São Paulo/SP, tendo nesta cidade de Vitória da Conquista sido preso, e percorrido pelo menos 03 (três) 
Estados da Federação com o entorpecente.”

Assim, não merece retoque a fixação da pena por parte do juízo singular uma vez que o tráfico 
interestadual praticado pelo Réu restou caracterizado, e envolveu pelo menos três Estados da federação, 
razão pela qual a fração de aumento de pena fixada em 1/3, com fundamento no artigo  40, inciso  V, da 
Lei nº  11.343/2006, revela-se adequada ao caso concreto.

D) Do pleito da aplicação da minorante do Art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.
O Apelante também postula a aplicação da causa de diminuição contida no § 4º do art. 33 da Lei 

de Tóxicos, sob o argumento de que inexistiria qualquer comprovação de ligação do acusado com uma 
promoção imaginária de atividade criminosa.

Pois bem. A respeito do tema, a lei estabelece condições para que o Condenado faça jus à dimi-
nuição da pena prevista no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, quais sejam: ser primário, ter bons 
antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

Importante esclarecer que os mencionados requisitos devem ser preenchidos conjuntamente.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a elevada quan-

tidade de drogas, aliada às circunstâncias da sua apreensão, tem o condão de caracterizar que o agente 
se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus à benesse da redução de pena prevista no § 4º do art. 
33 da Lei n. 11.343/06.” (AgRg no REsp 1.584.298/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DRO-
GAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IM-
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu indevida a incidência da mi-
norante com base não só na quantidade de droga (33 quilos de maconha), mas também, no 
modus operandi e na sofisticação do esquema criminoso, circunstâncias essas que inviabi-
lizam a aplicação da minorante, em razão da existência de elementos concretos que indi-
cam a dedicação do recorrente a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 
2. Para acolher o pleito defensivo e fazer incidir a referida minorante, seria necessário o revol-
vimento do contexto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 
AREsp 715.651/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 21/06/2018, DJe 01/08/2018; (grifos aditados)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVA-
DA QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. IN-
TERESTADUALIDADE DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. FUNDA-
MENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Nos 
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido o aumento da reprimenda na primeira 
fase da dosimetria, com base na elevada quantidade de drogas apreendidas. 2. Tanto o Supremo 
Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a 
apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, 
é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração 
em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de 
diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior 
envolvimento do agente com o mundo das drogas. [...]” (HC 373.523/SP, Rel. Ministro RO-
GERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018.) (grifos 
aditados)

No caso dos autos, em que pesem as alegações do réu, tal pleito também não merece prosperar.
Primeiro, porque, a expressiva quantidade de drogas apreendidas com o Recorrente denota papel 

relevante no esquema de tráfico de entorpecentes interestadual.
Segundo porque, atravessar mais de três Estados com o ânimo de adquirir e transportar os entor-

pecentes deixam evidentes as conexões do Apelante com o mundo do crime.

O Réu, apesar de manter-se em silêncio na Delegacia, ouvido em juízo, confirmou que a acusação 
contra ele é verdadeira. Que foi preso na polícia rodoviária, vindo de São Pulo com o seu veículo Ônix, 
com destino a Santa Brígida, Cidade próxima a Paulo Afonso. Que a droga era de um rapaz que conheceu 
em uma feira em São Paulo, chamado “Baiano”; que foi esse rapaz quem armazenou a droga no carro dele; 
que iria receber R$ 8.000,00 pelo transporte da droga. Que em Santa Brigida iria entregar os entorpecen-
tes a um rapaz que vinha de Aracaju para buscá-la. (vide mídia da audiência)

Neste sentido, os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos com os demais elementos 
de prova dos autos, narrando com riqueza de detalhes a desenvoltura dos acontecimentos, servindo con-
cretamente de embasamento para condenação do Réu, uma vez que não restou evidenciado propósito ou 
interesse  em falsamente incriminar o Acusado.

Ademais, sabe-se que o policial, no exercício de sua função pública, goza da presunção juris tantum 
de legitimidade na sua atuação, ainda mais em delitos que acontecem às escusas, a exemplo do tráfico de 
entorpecentes, em que há manifesta intimidação dos delatores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE 
AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DE-
MAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após 
toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de 
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação 
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria 
necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado 
em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São vá-
lidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, 
as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo 
regimental não provido.”(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017); (grifos aditados)

Como se pode ver, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06, 
restou amplamente comprovada diante dos testemunhos dos policiais rodoviários federais, como também 
da confissão do acusado, sendo este preso em flagrante quando transportava o material entorpecente que 
pesava 7.146,46 g (sete mil, cento e quarenta e seis gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha e 
crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal), indo do Estado de São Paulo para o da 
Bahia, o que autoriza o reconhecimento da causa de aumento respectiva.

Portanto, de fato, o Réu realizou a efetiva transposição da fronteira de vários estados transportando 
substâncias entorpecentes, conduta que caracteriza a incidência do tráfico interestadual previsto no art. 
40, inciso V da Lei 11.343/06, justificando-se a prolação do édito condenatório pela prática do crime de 
tráfico interestadual de drogas (art. 33, c/c art. 40, inciso V da Lei 11.343/06).

1. Da dosimetria da pena
Neste aspecto, é mister consignar que o julgador de Primeiro Grau pautou-se pela estrita legalidade 

e razoabilidade, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, em decorrência da valoração favorável de 
todas as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Já na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, 
(art. 65, III, “d”, do CP), contudo, esta não foi valorada. Isso porque prevalece o entendimento jurispru-
dencial de que o reconhecimento de uma circunstância atenuante não poderá trazer a pena aquém do 
mínimo legal previsto em abstrato.

Tal entendimento se encontra, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enuncia-
do da Súmula nº 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo 
do mínimo legal”.

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a causa especial de aumento de pena previsto 
no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. “tendo em vista que caracterizado o tráfico entre Estados da 
Federação, e considerando mais, que o Réu transportou considerável quantidade de substância entorpecente da 
Cidade de São Paulo cujo destino era a Cidade de Santa Brígida/BA, onde, inclusive, residia, entretanto, ao 
chegar nesta Cidade de Vitória da Conquista, foi surpreendido e preso em flagrante delito.”
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“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão pre-
ventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em 
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos 
negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua 
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o 
recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade 
da infração + repercussão social." (in  Código de Processo Penal  Comentado. São Paulo, Ed. RT, 
2007, 6ª ed, p.590). 

Portanto, demonstrada que tal medida continua sendo necessária para garantir a ordem pública e 
a aplicação da lei penal, correta está a manutenção da prisão, em correspondência com o disposto no art.  
312  do  Código de Processo Penal, não havendo que se falar em recorrer em liberdade.

G) Do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão.
Embora a pena aplicada ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, 

a gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida justifica a 
imposição do modo prisional fechado, nos termos do art. 33, § 3º, c/c 42 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, no presente caso, considerando que parte do entorpecente transportado era crack, droga 
conhecida pelo efeito devastador na dependência química, resta claro que o Apelante não possui con-
dições para iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando. Logo não há falar em violação da 
Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.   

H) Da devolução dos bens apreendidos
No tocante à   restituição  dos bens  apreendidos, tal pleito não merece guarida, haja vista que o 

recorrente, a bordo do referido veículo Ônix, veio de São Paulo até a Bahia, com o automóvel abastecido 
de mais de 7 kg de droga, restando comprovada a utilização do  veículo  e da quantia em dinheiro para 
a prática delitiva.

Outrossim, não restou comprovada a origem lícita dos  valores  apreendidos, sendo de rigor a ma-
nutenção da decretação do perdimento dos bens.

Assim sendo, não há falar-se em restituição de bens apreendidos se o conjunto probatório dos autos 
demonstram satisfatoriamente a utilização destes em benefício do tráfico de drogas, estando todos inter-
ligados à atividade criminosa desenvolvida pelo Recorrente, situação que, via de consequência, legitima o 
perdimento destes, nos termos do art. 91 , II , do CP e nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343 /06. 

I) Da assistência jurídica gratuita
Observa-se que o Recorrente pleiteou a assistência judiciária gratuita. Ocorre, entretanto, que o re-

querimento de suspensão ou de isenção das custas processuais aplicadas conforme art. 804 do CPP deverá 
ser realizado junto ao Juízo de Execução, mediante análise da condição de miserabilidade do Requerente.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA 
JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGI-
MENTAL DESPROVIDO 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se 
aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das 
custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código 
de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser con-
denado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública 
não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sen-
do indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 3. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1732121 SC 2018/0070457-9, Relator: 
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 28/06/2018 (grifos aditados)

Outrossim, apesar de alegar desconhecer a pessoa que lhe entregou as drogas em São Paulo, tal 
alegação não se sustenta, como bem acertadamente pontuou o magistrado de origem, pois “O fato de ter 
sido apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, de espécies variadas, uma delas crack, 
sabidamente de alto poder de provocar dependência química, bem como pelo fato de estar transportan-
do entre Estados da Federação, para tanto manteve contato com pessoas que tinham acesso a tamanha 
quantidade de drogas, para entregar a terceiro que por sua vez faria a distribuição. Esse fato demonstra que o 
réu dedicava-se à atividade.”

Malgrado não existam outras condenações contra o Recorrente a expressiva quantidade da droga 
apreendida e a circunstância pela qual o crime foi cometido, devem ser levadas em conta na fixação do 
quantum, sendo inviável à espécie o redutor previsto no caso concreto, não merecendo reparos a decisão 
terminativa hostilizada.

Destarte, conforme já mencionado, merecendo destaque a forma como a droga foi encontrada, 
embaixo do painel, do lado esquerdo do veículo, embalada em tabletes, demonstrado organização de um 
negócio sofisticado.

Diante disso, não se mostra razoável aplicar a causa de redução da pena, mormente diante da con-
siderável quantidade de droga apreendida e da evidência de que o Acusado, ainda que não seja o grande 
fornecedor da droga apreendida, no mínimo atuava como distribuidor dos entorpecentes no local de 
destino.

E) Da Substituição da pena de reclusão por pena restritiva de direitos
A possibilidade de substituição da pena de reclusão por restritiva de direito é possível desde que o 

Condenado preencha um rol cumulativo de requisitos, de ordem objetiva e subjetiva.
Comprovado nos autos que o Acusado foi preso com grande quantidade de droga, no momento em 

que realizava tráfico interestadual, com base nos fatos da causa, fica mantido o afastamento da redutora 
do privilégio previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, consequentemente, inalterados o regime inicial 
de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sobretudo 
em razão do quantum de pena estipulado para o Réu.

Em suma, no presente caso, diante da fixação da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos, não 
resta possível substituí-la por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

F) Do direito de recorrer em liberdade
Aduz a defesa que a decisão hostilizada negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.
Registre-se, de logo, que a decisão atacada está escorada em elementos concretos e devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, não merecendo qualquer censura.
O juízo a quo assim posicionou-se:

(…) “ Não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que verifico ainda a neces-
sidade de ser garantida a ordem pública. É que, a par da avaliação negativa das circunstâncias previstas 
no artigo 59 do Código Penal, ante a gravidade concreta de sua conduta, verifica-se ser necessária 
ainda a sua prisão preventiva, haja vista haver necessidade de ser protegida a sociedade coletivamente 
considerada.(fl.250)

Verifica-se que o juízo de origem decretou a prisão preventiva do Acusado com fundamento no art.  
312 do Código de Processo Penal, considerando, de forma precisa, as peculiaridades do caso concreto, 
que indicavam a necessidade de garantir a ordem pública, revelando, assim, a imprescindibilidade da 
medida.

Ademais, no caso dos autos, existe motivação idônea para justificar a necessidade do mencionado 
regime, visto que o Réu foi preso em flagrante com mais de 7Kg de drogas ilícitas, inclusive crack, cujo 
potencial lesivo é devastador para a sociedade.

Registre-se ainda que o modus operandi do crime aqui cometido demonstra que uma vez solto, o 
Acusado poderá voltar a reincidir no crime, havendo risco concreto de reiteração das infrações penais.

Diante disso, a prisão para a garantia da ordem pública se mostra necessária, uma vez que seus 
requisitos autorizadores permanecem   inalterados no caso concreto.

A respeito da necessidade da manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assim 
explica:
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A exordial foi recebida em 09 de novembro de 2015, com publicação no dia 11 do mês e ano 
declinados (fls. 53/54-v).

Ultimada a instrução criminal, o Recorrente foi condenado nos termos da exordial (fls. 166/173).
As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Digesto Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06 

foram valoradas a uma só vez em relação ambos os delitos. Foram tecidas considerações negativas em re-
lação à culpabilidade (denominada “grau de reprovação” - sic – no decisum) e às consequências do crime, 
porém estas não possuíram o condão de influir na fixação das penas basilares.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não foram registradas quaisquer atenuantes ou 
agravantes durante a segunda etapa do cálculo. À terceira fase, aplicou-se a redutora especial prevista no 
art. 33, §4º, da Lei de Antitóxicos, sob o patamar máximo de 2/3 (dois terços). Restou fixada a pena em 
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, 
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, registrou-se a atenuan-
te prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, por ocasião da segunda etapa dosimétrica, a qual deixou 
de ser aplicada em razão da reprimenda já se encontrar estabelecida em seu limite mínimo, conforme in-
teligência da Súmula nº 231 do STJ. Não se fizeram presentes causas de aumento ou diminuição durante 
a terceira fase do cálculo. Restou fixada a pena em 01 (um) ano de detenção, além de pagamento de 10 
(dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Operado o cúmulo material, restou a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 
reclusão, a ser iniciada em regime de cumprimento aberto, e 01 (um) ano de detenção, com regime 
de cumprimento inicial aberto, além de pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à 
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por fim, concedeu-se ao 
sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

O suprarreferido decisum foi publicado em Cartório na data de 30 de janeiro de 2019, vide certidão 
de fl. 173-v.

A Acusação declarou-se ciente do comando decisório no dia 06 de fevereiro de 2019 (fl. 173, in 
fine). Foram intimados pessoalmente o sentenciado e os defensores por este constituídos na data de 12 de 
fevereiro do ano retrocitado, vide fls. 216/218-v.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação em 07 de fevereiro de 2019 (fls. 179/180), 
com razões apresentadas às fls. 181/208, requerendo, em sede preliminar, a decretação da nulidade do 
feito desde o seu princípio, em decorrência de suposto ingresso dos milicianos no domicílio do Apelante 
desprovidos do competente mandado de busca e apreensão. Quanto ao mérito, clamou pela absolvição 
do Insurgente, com argumento na insuficiência do conjunto probatório, suspeição das testemunhas po-
liciais e existência de boas condições pessoais. De forma subsidiária, clamou, de forma genérica, pelo 
“abrandamento da sentença condenatória, com a exclusão de qualquer agravante, bem como a inclusão 
de atenuantes, pois o mesmo confessou espontaneamente, sendo também primário, de bons antecedentes 
e possuindo família constituída” (sic). Ainda, requereu o reconhecimento e aplicação da redutora especial 
do crime de tráfico de entorpecentes, em seu patamar máximo.

Nas contrarrazões de fls. 210/215, o Ministério Público refutou os argumentos do apelo manejado, 
requerendo que seja conhecido e improvido.

No parecer de fls. 224/228, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso in-
terposto e pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, a Apelação deverá ser parcialmente conhecida.

1. DO PLEITO PRELIMINAR – ALEGADO DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE 
DOMICILIAR E ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO

Em seu pleito inaugural, a Defesa clamou pela decretação da nulidade do presente feito, ab initio, 
com esteio em suposta violação ao art. 5º, IX, da Constituição da República, sob o argumento de que os 
agentes de segurança pública haveriam ingressado na residência do Apelante desacompanhados de man-
dado judicial. Ainda, afirmou que a diligência em comento teria sido motivada por denúncia anônima.

De plano, verifica-se que o pedido em apreço mostra-se descabido, pois, como se pode constatar a 
partir da singela leitura do presente caderno processual, a diligência que culminou na prisão em flagrante 

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

*****

(TJBA – Apelação nº 0000479-98.2015.8.05.0277. Relator(a): Des. Julio Cezar Lemos 
Travessa, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 01/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, EM CONCURSO MA-
TERIAL COM ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. 1) PLEITO PRELIMINAR. ALEGADA ILI-
CITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS OBTIDAS EM SUPOSTO CONTEXTO 
DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL REALI-
ZADA EM VIA PÚBLICA. POSTERIOR INGRESSO DOS MILICIANOS NA RESIDÊN-
CIA DO APELANTE APÓS INFORMADOS PELO PRÓPRIO DA PRESENÇA DE MATE-
RIAL ILÍCITO NO LOCAL. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. 2) PLEITOS 
ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVALIDADE DO DEPOIMENTO 
DA TESTEMUNHA POLICIAL. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE 
SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS A PARTIR DE FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO 
CARREADO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A APONTAR SUSPEI-
ÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. 3) INCIDÊNCIA DA CAU-
SA ESPECIAL DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, EM PATAMAR 
MÁXIMO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REQUERIMENTO 
SATISFEITO NA ORIGEM. 4) PEDIDO GENÉRICO PELO ABRANDAMENTO DA RE-
PRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 5) CONCLUSÃO: RECURSO PAR-
CIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº  0000479-98.2015.8.05.0277, da 
Comarca de Xique-Xique/BA, sendo Apelante Jerrinaldo Nepomuceno Lima e Apelado, o Ministério 
Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER 
PARCIALMENTE e, nesta extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, no sentido 
de substituir a reprimenda de detenção por uma pena restritiva de direitos, bem como para substituir a 
sanção de reclusão por duas penas restritivas de direitos, todas a serem definidas pelo competente Juízo de 
Execuções, na forma do relatório e voto em anexo.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por Jerrinaldo Nepomuceno Lima, em face de 
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, 
nos autos da ação penal em epígrafe.

Narra a inicial (fls. 02/03), in verbis:

“Verifica-se dos autos que, durante o período diurno, em 13/10/2015, nesta cidade (bairro BNH 
Novo), o denunciado foi flagrado portanto certa quantidade de droga (‘cocaína’ e ‘crack’ – mais de 
400 gramas, divididas em diversos papelotes), descrito laudos de fls. e no auto de apreensão encar-
tado no apuratório anexo. Posteriormente, os agentes policiais apreenderam armamento, munição, 
balança de precisão e certa quantidade em dinheiro na residência do réu.”

Por tais fatos, restou o Apelante denunciado nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em 
concurso material com o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.
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Questionado acerca da existência de mais drogas em seu domicílio, o Insurgente informou que 
guardava uma arma de fogo em sua residência. Ato contínuo, os milicianos se deslocaram à morada do 
Apelante, vindo localizar a referida arma de fogo e munições.

Acrescente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de teste-
munhas policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas na 
presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações. Nesse sentido, 
já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em 
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se po-
dendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, 
da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando 
se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, 
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as 
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios 
idôneos. (HC 73518/SP, 1ª T., Relator: Ministro Celso de Mello, j. 26-03-1996, DJe 18-10-1996).

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) (a) Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício 
nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em 
sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando 
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF (Resp. 604815/
BA, 5ª T., Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. 23-08-2005, DJe 26-09-2005); (b) (...) Os policiais 
que participaram da custódia em flagrante podem figurar como testemunhas. (HC 45653/PR, 6ª 
T., relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j. 16-02-2006, DJe 13-03-2006).”

Vale frisar que, no caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo de que a testemunha po-
licial teria qualquer razão para imputar falsamente o cometimento dos crimes ao Recorrente, razão pela 
qual deve dar-se especial relevância ao seu depoimento.

Arrolado como testemunha pela Defesa, o Sr. Jailton Vieira de Sena não presenciou os fatos nar-
rados na exordial, nada acrescentando acerca da sua dinâmica. Limitou-se a declarar que é colega de 
trabalho do Apelante como mototaxista, o qual apresenta conduta exemplar, e que não costuma inquirir 
seus clientes acerca do conteúdo de suas bagagens (fl. 107).

Durante a fase inquisitorial, o Recorrente confessou a prática dos delitos imputados (fls. 09/10). 
Uma vez em Juízo, o Apelante retratou-se de sua manifestação anterior, tendo reconhecido exclusiva-
mente a propriedade da arma de fogo encontrada. Quanto ao crime de tráfico de drogas, alegou que um 
indivíduo, de vulgo “Neguinho”, o contratou para realizar a entrega de uma sacola, cujo conteúdo igno-
rava, a um sujeito identificado pelo prenome de “João”, na Rua 52, Bairro BNH Novo, no Município de 
Xique-Xique/BA. Prosseguiu ao afirmar que somente tomou conhecimento do conteúdo transportado 
quando a sacola rompeu durante a viagem. Declarou, então, que teria decidido levar o conteúdo ilícito de 
volta à pessoa que havia contratado os seus serviços, por temor, porém fora interceptado pelos milicianos 
(fls. 108/110).

Como se pode ver a partir do conteúdo examinado previamente, a versão exposta pelo Insurgente 
mostra-se frágil e isolada, não possuindo âncora nos elementos contidos nestes fólios.

Ante o exposto, conclui-se que os presentes autos se mostram carreados de farto conjunto probató-
rio, apto a calcar as condenações impugnadas. Assim sendo, nega-se provimento aos pleitos absolutórios.

3. ACERCA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA 
LEI Nº 11.343/06

Prosseguiu a Defesa ao aduzir pleito pelo reconhecimento e incidência da redutora mencionada 
no título deste tópico, em seu patamar máximo. Todavia, o presente requerimento já fora atendido na 
origem, conforme se extrai da leitura singela da decisão recorrida.

Destarte, deixa-se de conhecer do presente pleito ante a manifesta ausência de interesse recursal.

do Apelante deu-se em via pública. Os milicianos deslocaram-se à residência do Insurgente tão somente 
em momento posterior, pois foram informados pelo próprio acerca da existência do acervo ilícito rema-
nescente em sua morada, in casu, uma arma de fogo e respectivas munições, restando, assim, configurado 
o estado flagrancial e autorizado o ingresso (vide APF de fls. 06/07).

Destarte, rejeita-se o pleito em apreço.

2. QUANTO AOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
Uma vez adentrado o mérito da demanda, a Defesa pleiteou a absolvição do Recorrente quanto 

a ambos os delitos, tendo alegado a ausência de provas suficientes nestes autos a calcar um édito con-
denatório, a invalidade dos depoimentos fornecidos pelas testemunhas policiais, além de afirmar que o 
Insurgente apresenta boas condições pessoais.

Pois bem.
Tem-se que a materialidade do fatos, tidos como delituosos, restou consubstanciada a partir do 

auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos periciais (respecti-
vamente, fls. 05, 15, 16/17, 25/27 e 119/120).

A perícia detectou a presença da substância benzoilmetilecgonina (cocaína) no material analisado, 
a qual se encontra relacionada na Lista F-1 da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/
Ministério da Saúde, ora em vigor.

Quanto aos artefatos bélicos apreendidos, estes foram identificados como: 01 (uma) arma de retro-
carga artesanal, com características de “garrucha” (sic), sem marca do fabricante aparente, compatível com 
calibre 44, mostrando-se apta à realização de disparos; e 02 (dois) cartuchos de arma de fogo, de calibre 
nominal 44 W, marca CBC.

Por seu turno, a prova testemunhal colhida na fase instrutória, além de ratificar a materialidade 
delitiva, demonstrou a autoria de forma inequívoca, pois a testemunha arrolada pelo órgão ministerial, 
miliciano que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do Recorrente, descreveu os 
eventos de forma coerente e harmônica, conferindo força e credibilidade à acusação. Confira-se (mídia 
de fl. 124):

“(...) RESP.: A gente estava fazendo o serviço de rotina, né? A ronda pela cidade. Serviço ostensivo, 
na verdade. Nós com a abordagem de elementos suspeitos na cidade, como de rotina. Aí, numa cer-
ta hora, a gente se deparou com o elemento que vinha de moto. A gente deu voz para ele parar. Ele 
tentou, em primeiro momento, se evadir da situação, mas foi logo contido pela gente. Aí, durante 
a abordagem, a gente localizou a droga – uma droga numa porção grande e outra fracionada 
nos bolsos, em diversos bolsos – e uma balança de precisão. (…) Aí, tinha aquelas petecas (...) de 
cocaína e as pedras de crack fracionadas em diversas porções menores. PERG.: Com relação a essa 
arma de fogo, o senhor se recorda de ter ido na residência dele, de ter sido encontrada uma 
espingarda? RESP.: Diante da situação lá, da droga, a gente perguntou se havia mais droga na 
residência. Ele disse que o único material ilícito que tinha na residência dele era uma arma de 
fogo. A gente acompanhou ele até a residência dele. Chegando lá, ele indicou o local da arma 
de fogo, que era até de uso restrito, um calibre 44. Próximo à arma, dentro do mesmo comparti-
mento no guarda-roupa, tinha uma quantidade de dinheiro, acho que era por volta de R$ 600,00. 
PERG.: Ele disse para onde é que estava destinando essa droga, de onde vinha? Alegou algo a 
respeito? PERG.: Ele, no momento, alegou que tinha pegado essa droga na rodoviária de um 
taxista, para transportar para uma pessoa que ele não sabia quem, nem onde morava. PERG.: 
O senhor já conhecia o acusado? RESP.: Não. (…) PERG.: Com relação a arma de fogo que ele 
mantinha na residência, ele não apresentou porte nem autorização para possuir? RESP.: Não. 
(…) PERG.: Ele disse quanto ia receber pelo transporte da droga? RESP.: No momento, ele 
falou um valor de, salvo engano, um valor de R$ 50,00 pelo transporte da droga. Agora, ele 
não sabia a quem entregar essa droga, nem o endereço. PERG.: Foi apreendido algum dinheiro 
com ele? RESP.: Não me recordo, não me recordo. Assim, na casa dele tinha uma quantidade de 
dinheiro. Agora, com ele mesmo, não me recordo se ele tinha dinheiro. Não lembro. (...)”

Conforme se depreende do excerto acima reproduzido, os agentes de segurança pública realizavam 
atividade rotineira de ronda, no Município de Xique-Xique/BA, quando avistaram o Recorrente na con-
dução de uma motocicleta, momento em que deram a voz de parada. O Insurgente tentou evadir-se ao 
receber o comando, porém logo foi contido pelos policiais militares. Realizadas a abordagem e revista 
pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes em poder do Apelante, identificadas como crack e 
cocaína na ocasião, repartidas em diversas porções.
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5. Sendo ao acusado imputada a conduta correspondente ao crime de tráfico de drogas, na modali-
dade trazer consigo para mercancia, não há como validar a prova da autoria delitiva se o Réu insiste 
firmemente em que sequer foi pessoalmente revistado no momento da abordagem e o dinheiro que 
portava somente foi, comprovadamente, encontrado na delegacia, justamente no bolso em que se 
alegou estarem as drogas supostamente apreendidas com ele.
6. As contradições acerca da versão fulcral sobre os fatos delitivos acentuam-se substancialmente 
quando se estendem sobre outras circunstâncias acessórias do flagrante, como a quantidade de 
pessoas abordadas (se várias ou apenas os flagranteados) e a necessidade de atendimento médico ao 
Réu e a seu irmão, em decorrência de lesões físicas atribuídas aos policiais.
7. Apelação provida, para reformar a sentença e absolver o Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0559073-32.2017.8.05.0001, em que figuram, 
como Apelante, Marcos Sobral da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, 
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 
termos do voto condutor, adiante registrado.

RELATÓRIO

MARCOS SOBRAL DA SILVA interpôs recurso de apelação contra a sentença penal condenató-
ria prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, condenando-o pela incursão na 
conduta recriminada pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob a sintética imputação de que, no dia 08 de 
setembro de 2017, por volta das 1h20min, na Rua Nova do Calabar, na Capital, foi flagrado por policiais 
militares em ronda na posse de 18 (dezoito) pinos de cocaína e uma porção de maconha.

De proêmio, em prestígio aos preceitos da celeridade e da economia processual, e tendo em vista ali 
se externar suficientemente, no que relevante, a realidade da marcha processual até então desenvolvida, 
adota-se o relatório da sentença de folhas 225 a 234, a ele acrescendo o registro dos eventos subsequen-
tes, conforme a seguir disposto.

Apreciando as imputações da respectiva denúncia, o Julgador Primevo reconheceu a materialidade 
delitiva e a respectiva autoria acerca do crime adrede apontado, condenando o Réu às penas definitivas 
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer 
em liberdade.

Irresignado, o Acusado interpôs apelação (fls. 252/253), por cujas extensas razões pugna pela re-
forma da sentença, com fins de absolvição, para tanto suscitando a tese de insuficiência de provas para a 
condenação, eis que aquelas colhidas seriam nulas, obtidas mediante tortura, e, ainda assim, permeadas 
de latente dubiedade favorável à defesa. Demais disso, em caráter sucessivo, postulou pela redução da 
reprimenda aplicada, com a incidência à hipótese das disposições do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 
- tráfico privilegiado, resultando na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 
(fls. 11/56 – autos físicos).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pela integral manutenção do decisum (fls. 114/123 
– autos físicos).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, pelo improvimento do apelo (fls. 125/129 – autos 
físicos).

Retornando-me os autos à conclusão, neles lancei a presente sinopse, submetendo-a à Eminente 
Revisão.

VOTO

Ao exame dos autos, deflui-se cuidar-se de Apelação Criminal manifestada contra sentença conde-
natória proferida por Juiz singular, revelando-se, à luz do art. 593, I, do Código de Processo Penal, paten-
te a adequação da modalidade recursal à hipótese em que utilizada. O recurso foi interposto no prazo le-
gal, com observância das formalidades a ele inerentes, tornando, portanto, imperativo seu conhecimento.

4. DA APLICAÇÃO DA PENA

Quanto ao cálculo dosimétrico, a Defesa rogou pelo “abrandamento da sentença condenatória, 
com a exclusão de qualquer agravante, bem como a inclusão de atenuantes, pois o mesmo confessou 
espontaneamente, sendo também primário, de bons antecedentes e possuindo família constituída” (sic), 
sem, contudo, oferecer qualquer argumento concreto que desse suporte a tal pedido.

Pois bem.
Compulsados os presentes fólios, verifica-se que as reprimendas basilares foram estabelecidas em 

seus respectivos patamares mínimos.
À segunda etapa da aplicação da pena, não foram registradas quaisquer circunstâncias agravantes.
Quanto à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que essa fora reconhecida pelo Juízo pri-

mevo quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, deixando de ser aplicada em razão da 
sanção corporal já se encontrar estabelecida em seu limite mínimo, conforme inteligência da Súmula nº 
231 do STJ.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, deve ser registrado que o Apelante se retratou de 
suas declarações em Inquérito Policial, tendo negado a prática delituosa em fase judicial. Portanto, não faz 
jus ao reconhecimento da atenuante pleiteada quanto este fato. Ainda que se pudesse cogitar o contrário, 
deve-se ressaltar que a reprimenda já se encontra em seu limite legal mínimo, não sendo possível o seu 
estabelecimento em patamar inferior na presente fase.

Não foram registradas causas de aumento durante a terceira etapa da aplicação da pena.
Todavia, constata-se o preenchimento dos requisitos legais elencados nos incisos do art. 44 do 

Digesto Penal. Assim sendo, determina-se a substituição da reprimenda de detenção por uma pena restri-
tiva de direitos e da sanção de reclusão por duas penas restritivas de direitos, todas a serem definidas pelo 
competente Juízo da Execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso de Apelação 
interposto e, nesta extensão pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de substituir a reprimenda 
de detenção por uma pena restritiva de direitos, bem como para substituir a sanção de reclusão por duas 
penas restritivas de direitos, todas a serem definidas pelo competente Juízo de Execuções.

*****

(TJBA – Apelação nº 0559073-32.2017.8.05.0001. Relator(a): Desa. Abelardo Paulo da 
Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 13/08/2019)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FLAGRANTE. 
AGRESSÃO. NULIDADE. PROVAS. CONTAMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESTE-
MUNHAS. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. IMPRECISÃO. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA 
RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA. 
REFORMA. ABSOLVIÇÃO.

No esteio do entendimento assentado nas Cortes Superiores, eventuais máculas de irregularidade 
no flagrante não contaminam as provas da ação penal.
2. Ainda que grave a indiciária circunstância de terem os policiais que prenderam o Réu o agredido 
fisicamente, não há que se falar em nulidade das provas se da denunciada agressão não resultou 
qualquer elemento utilizado para embasar a condenação, sobretudo porque mantida a negativa de 
autoria desde o flagrante até a fase instrutória.
3. A autoria delitiva não se compatibiliza com conjunto probatório cercado de dubiedade, mas, 
ao contrário, exige robusta certeza, inclusive em face da necessária observância ao preceito do in 
dubio pro reo.
4. Conquanto se admita a prova testemunhal oriunda dos policiais que participaram da diligência 
do flagrante, torna-se inviável a ela reconhecer valor probatório hígido se a versão apresentada con-
tém imprecisões e contradições sobre elementos fundamentais da dinâmica delitiva.
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Portanto, não houve qualquer prova produzida a partir das supostas agressões ao Réu e que possa 
ser agora invalidada, tendo em vista que, embora abrigadas sob a mesma diligência flagrancial, a agressão 
e a apreensão das drogas não estão relacionadas. O réu foi condenado pela valoração do conjunto proba-
tório apresentado acerca da materialidade delitiva e sua respectiva autoria, não tendo em nada contribuí-
do para sua produção em decorrência de ter sido agredido.

Consequentemente, não há que se invalidar a produção probatória utilizada para a condenação, 
inclusive sob a concepção de que eventuais ilegalidades havidas no flagrante não contaminam a ação 
penal. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. REQUERIMENTO DE OITIVA DE 
TESTEMUNHA ARROLADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRE-
CLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. TESTEMUNHA OUVIDA DURANTE O INQUÉRITO PO-
LICIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO 
REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE SUSCITADA POR AU-
SÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCOR-
RÊNCIA. DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PERMITIDA. ART. 6º, III, DO CPP. PROVA ATÍPI-
CA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM 
JUÍZO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES. EVENTUAL IRRE-
GULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO 
PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta 
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação 
no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação 
que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada fla-
grante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A 
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido que o rol de testemunhas deve ser apresentado 
pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo 
Penal. Contudo, poderá o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, 
desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal. 
III - No presente caso, conforme bem consignado pelas instâncias ordinárias, a testemunha LETÍCIA, 
companheira do paciente, foi ouvida durante o inquérito policial (fl. 114), sendo sua existência de 
conhecimento da defesa quando da apresentação da resposta à acusação, razão pela qual se mostra in-
tempestivo o requerimento de sua oitiva apresentado em momento posterior à resposta. IV - Conquanto 
seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal 
ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância 
não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. V - A jurisprudência deste Tribunal Superior 
firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial 
não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do 
contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em 
juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada. 
Habeas Corpus não conhecido”. (STJ - HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017)

“APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO 
PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS I 
E II, DO CP). IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME 
INICIAL SEMIABERTO, E DE 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VA-
LOR LEGAL. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ASSEVE-
RADA A ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, EM VIRTUDE DE SUPOSTAS AGRESSÕES 
PERPETRADAS PELA GUARNIÇÃO COM O FIM DE EXTRAIR A CONFISSÃO EXTRA-
JUDICIAL DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSOS NÃO COMPROVADOS 
NOS AUTOS. ALEGADOS VÍCIOS DA PRISÃO FLAGRANCIAL QUE, ALÉM DISSO, 
NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL, SOBRE-
TUDO QUANDO DESPROVIDAS DE MATERIAL PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE 
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INACOLHIMENTO. EXORDIAL QUE ATENDE AOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. APOCRIFIA DA PEÇA INCOATIVA QUE 
CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE ABSOLVI-
ÇÃO. ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊN-
CIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍTI-
MA QUE NARROU EMPREITADA CRIMINOSA DE FORMA SEGURA E DETALHADA EM 

O inconformismo abrigado no recurso se inicia com a alegação de nulidade das provas colhidas 
no feito, tendo em vista que supostamente obtidas de modo ilegal, mediante tortura do Acusado, com o 
fito de se autoincriminar.

A tese se assenta no fato de que policiais civis que receberam os flagranteados teriam apontado a 
existência de lesões físicas nestes, indicativas de que teriam sofrido as denunciadas agressões.

A questão se revela envolva em intricado delineamento fático, haja vista que, conforme apontado, 
há registro nos autos de que o Réu, ao ser conduzido à delegacia, se encontrava lesionado, sendo, inclusi-
ve, necessário o seu atendimento em unidade de saúde.

O registro está consignado na certidão encartada à folha de nº 16 da autuação virtual:

“Vale salientar que ambos apresentam lesões e foram levados para UPA do Cabula, onde foram me-
dicados, como consta no relatório e receituário médico e que nesta unidade foi encontrado no bolso da 
bermuda do segundo apresentado a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).”

Em seu depoimento, o flagranteado também afirmou ter sido agredido (fls. 10/11):

(...) RESPONDEU QUE: No dia hoje se encontrava bebendo cerveja acompanhado do seu irmão JOR-
GE SOBRAL DA SILVA, na frente do bar de Dodô, perto da sua residência, quando, uma viatura 
policial chegou e várias pessoas empreenderam fuga, inclusive o INTERROGADO e seu irmão, que 
foram justamente os únicos alcançados e submetidos. Sendo que nada de ilícito foi encontrado com 
nenhum dos dois, embora os PMs tenham-lhes agredido e imputado ao INTERROGADO 18 (de-
zoito) pinos de uma substancia em pó análoga a cocaína e uma pequena porção de uma erva esverdeada 
análoga a maconha, encontra em via pública, provavelmente, “dispensada”, por alguém que também 
ali se encontrava. Que mesmo nada sendo encontrando em seu poder o INTERROGADO e seu irmão 
foram agredidos pela PM com chutes e murros, sendo necessários eles próprios levarem para 
atendimento médico na UPA do CABULA e do IAPI. Que em poder do INTERROGADO havia a 
quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e com seu irmão a importância de R$ 625,00 (seiscentos 
e vinte e cinco) reais, proveniente do pagamento de seu salário”.

O irmão do Acusado, Jorge Sobral da Silva, ratificou a informação acerca das agressões (fl. 13):

“(...) que estava próximo a rua onde reside, perto do Bar de Dodó, acompanhado de seu irmão, MAR-
COS SOBRAL DA SILVA, bebendo cerveja, quando chegaram policiais em uma viatura e várias 
pessoas empreenderam fuga, inclusive o depoente e seu irmão. Que os únicos alcançados foram o 
depoente e seu irmão que foram revistados e nada ilícito foi encontrado, mas ainda assim 
os policiais lhes chutaram e bateram bastante, sendo necessário atendimento médico. Que o 
depoente portava no bolso da bermuda a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e o con-
tracheque deste mês, visto que trabalha no restaurante Orient Fest, situado no bairro do Rio Vermelho, 
onde exerce a função de Motoboy. Que este dinheiro foi proveniente do seu salário deste mês, pago no dia 
07/09, ou seja, ontem. Que os pinos de cocaína e a maconha atribuída a seu irmão, os policiais encon-
traram na rua, depois que as pessoas fugiram, portanto o depoente não sabe a quem pertence. Que 
não sabe o motivo pelo qual os policiais imputaram a seu irmão a propriedade da droga, relatando 
que eles através de consulta constataram e comentaram que Marcos já tinha ‘passagem’ por droga” (...)”

O atendimento médico ao Acusado e seu irmão também se encontra consignado no Relatório 
Médico (fl. 20), no atestado (fl. 22) e na receita a ele prescrita (fls. 21).

Tem-se, portanto, evidenciado no feito que, de fato, a probabilidade de que tenha o Réu sido agre-
dido é assaz significativa, o que, na específica hipótese em análise, não é elidido pelo Laudo Pericial acos-
tado às folhas 65 a 68, tendo em vista que este, embora registrando a ausência de constatação de lesões, é 
datado de 18 de setembro de 2017, ou seja, dez dias depois do flagrante, quando as lesões naturalmente 
já se encontrariam fisicamente superadas.

Sucede que, não obstante a gravidade de tal constatação, a demandar, inclusive, apuração de res-
ponsabilidade dos policiais envolvidos na diligência flagrancial, há de se notar que a agressão ao Réu 
denunciada no recurso não se vinculou à produção de prova por este, pois não houve confissão acerca 
da prática delitiva, muito menos assunção da propriedade da droga. O Réu, como visto, negou ser 
o dono das substâncias ilícitas no momento do flagrante, manteve a negativa em sede de interrogatório 
judicial (mídia à fl. 09), a ratificou em alegações finais (fls. 192/221) e volta a invocá-la em sede recursal.
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gramas e quarenta e dois centigramas) de massa bruta de amostra vegetal seca, embalada em um saco plás-
tico incolor, e 18 (dezoito) porções de pó branco, embaladas individualmente em microtubos de plástico 
azul, perfazendo 12,60g (doze gramas e sessenta centigramas), as quais foram identificadas como “∆-9 
tetrahidrocanabinol (THC) no Material A e benzoilmetilecgonina (Cocaína) no Material B”.

Logo, não sobejam dúvidas acerca da materialidade do fato.
Já no atinente à autoria delitiva, veementemente negada pelo Acusado, esta fora reconhecida na 

origem com lastro nos depoimentos dos policiais envolvidos no flagrante, nas duas fases da persecução 
criminal, em relatos adiante sintetizados.

Quando do flagrante, o Tenente PM Aldo José Santos de Souza, condutor do flagranteado, assim 
informou em depoimento (fl. 07):

“(...) Que QUE: hoje, por volta de 1h20min, estava de serviço, comandando a guarnição, a bordo da 
viatura de prefixo 9.4120, realizando ronda de rotina, trafegando na Rua Nova do Calabar, quan-
do avistaram dois homens em via pública que evadiram ao perceber a presença policial. Que efetuou 
uma rápida perseguição e conseguiu alcançá-los, sendo realizada a busca pessoal, encontrando em 
poder do indivíduo identificado como MARCOS SOBRAL DA SILVA, no bolso da sua jaqueta, 18 
(dezoito) pinos contendo um pó branco com aparência de cocaína, uma pequena porção de uma erva 
esverdeada, aparentando ser “maconha”, um aparelho de telefone celular marca Motorola, modelo Moto 
G3 e a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Que o outro abordado, identificado 
como Jorge Sobral da Silva, irmão do autuado, não portava nada ilícito. Diante do fato, o depoente deu 
voz de prisão em flagrante delito ao autuado identificado como MARCOS SOBRAL DA SILVA e con-
duziu ambos para esta Central de Flagrantes, onde foram apresentados, juntamente com seus pertences, 
o dinheiro e a droga apreendida. Ressalta que nesta Unidade, ao ser submetido a uma nova revista, foi 
encontrado no bolso da bermuda do flagranteado a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)(...).”

No exato mesmo sentido se puseram os depoimentos das testemunhas Rafael Bruno da Silva (SD/
PM) e Jorge Figueiredo Miranda (SD/PM), registrando idêntica informação sobre a apreensão dos 
entorpecentes na residência onde estava o Acusado (fls. 08/09).

“(...) QUE: hoje, por volta das 1h20min, estava de serviço, realizando ronda de rotina na Rua Nova 
do Calabar, sob o comando do Tenente Aldo, quando avistaram dois indivíduos em via pública’ que 
tentaram fugir ao perceberem a presença policial, mas foram alcançados, tendo sido realizada a busca 
pessoal, sendo encontrado no bolso da jaqueta do indivíduo identificado como MARCOS SOBRAL DA 
SILVA, 18 (dezoito) pinos contendo um pó branco com aparência de cocaína, uma pequena porção de 
uma erva esverdeada, aparentando ser “maconha”, um aparelho de telefone celular marca Motorola, 
modelo Moto G3 e a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Que o outro abordado, 
irmão do autuado, identificado como Jorge Sobral da Silva não portava nada ilícito. Que presenciou 
o autor receber voz de prisão em flagrante delito dada pelo condutor, tendo o depoente auxiliado na 
condução de ambos para a UPA do Cabula e do IAPI e em seguida para esta Central de Flagrantes, onde 
também foram apresentados a droga apreendida, o dinheiro e os pertences. Ressalta que nesta Unidade, 
ao ser submetido a uma nova revista, foi encontrado no bolso da bermuda do flagranteado a quantia de 
RS 150,00 (cento e cinquenta reais).” (Depoimento de Rafael Bruno da Silva)
“(...) QUE: Ratifica em todo o teor os depoimentos do Condutor e da Primeira Testemunha, já que 
participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado por tráfico de drogas. Que pre-
senciou o Condutor dar voz de prisão em flagrante ao autor, tendo auxiliado na condução de ambos 
para a UPA do Cabula e IAPI na apresentação dele e do outro abordado nesta Central de Flagrantes, 
onde também foram apresentados a substância entorpecente apreendida, dinheiro e os pertences.(...)”  
(Depoimento de Jorge Figueiredo Miranda)

Já na fase judicial, foi inicialmente ouvido como testemunha o Tenente PM Aldo José Santos de 
Souza, cujo depoimento se registra na mídia acostada à folha nº 09, apontando, sinteticamente, que esta-
va em ronda no local dos fatos, quando, em uma rua, vários indivíduos correram ao avistarem a viatura, 
tendo sido possível apenas alcançar o Réu e outro indivíduo, sendo quem foram encontradas as drogas 
com o primeiro; que as drogas estavam dentro das vestes do Acusado, em embalagens típicas de comercia-
lização; que foi também abordado outro indivíduo, com o qual nada ilícito foi encontrado; que não conhecia 
o réu; que este foi um pouco agressivo, muito alterado, sendo necessário adotar tom de voz mais enérgico, mas 
sem força física; que não se recorda com quem estava o dinheiro apreendido, se com o réu ou com o 
outro abordado; que tudo foi levado para a delegacia; que é sua assinatura no documento de folhas 07; que 

TODAS AS OPORTUNIDADES NAS QUAIS FOI OUVIDA. IMPORTÂNCIA QUE ASSUME 
A PALAVRA DO OFENDIDO NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRE-
CEDENTES. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO 
HARMÔNICO E SUFICIENTE A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. POSTULADA A 
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 
157. VIABILIDADE. PROVAS QUE INDICAM TER SIDO UTILIZADO SIMULACRO DE 
ARMA DE FOGO. OBJETO QUE CONQUANTO EVIDENCIE A GRAVE AMEAÇA PARA 
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ROUBO, NÃO JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA 
RESPECTIVA MAJORANTE FACE A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. PRE-
CEDENTES DO STJ. QUESTIONADA A FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À INCIDÊN-
CIA DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. COM O 
AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA, O COEFICIEN-
TE DE AUMENTO UTILIZADO NA TERCEIRA ETAPA DA FASE DOSIMÉTRICA DEVE SER 
REDUZIDO PARA O PATAMAR LEGAL MÍNIMO, A SABER, DE 1/3 (UM TERÇO). SANÇÃO 
CORPORAL DEFINITIVAMENTE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES 
DE RECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DE OFÍCIO, RE-
DUZ-SE A PENA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO 
VALOR LEGAL”. (TJ-BA - APL: 05031353920168050146, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira 
Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 15/08/2018)

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito - Apreensão de dezenove porções de maconha (38,7 gramas) - Recur-
so defensivo - Preliminar de nulidade do flagrante - Alegada ilicitude do ato em razão de supostas 
agressões perpetradas pelos agentes da lei em desfavor do apelante - Insubsistência - Sede e 
natureza das lesões (leves) descritas no laudo de exame de corpo de delito que se coadunam 
com os relatos dos policiais militares, ex vi da conduta agressiva do recorrente - Eventuais 
vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, que não têm o condão 
de contaminar a ação penal - Eventual excesso no agir policial que não afasta o crime nem a culpa-
bilidade - Preliminar rejeitada - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibi-
lidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil do material ilícito apreendido, 
comprovadas pela prisão em flagrante em local conhecido como ponto de venda de drogas e pelo teor dos 
depoimentos dos policiais - Relevância de suas palavras porque prestam compromisso e estão sujeitos às 
penas por falso testemunho - Prática de conduta prevista no tipo do art. 33, da Lei de Drogas - Crime 
caracterizado - Condenação mantida - Dosimetria - Básicas fixadas no piso e exasperadas de 1/3, em 
razão da presença da agravante da reincidência (específica) – Gravidade concreta do delito e recidiva 
que obstam a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime 
prisional fechado para o início da expiação - Inadmissibilidade de substituição da carcerária por res-
tritivas de direitos ou a concessão de sursis, pois ausentes os pressupostos - Apelo não provido.” (TJ-SP 
- APR: 00005683820188260599 SP 0000568-38.2018.8.26.0599, Relator: Juvenal Duarte, Data 
de Julgamento: 06/05/2019, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Resta, assim, afastada a tese de invalidação das provas, com lastro na Teoria dos Frutos da 
Árvore Envenenada, cabendo avaliar em concreto se estas provas, de fato, conduzem ao juízo de certeza 
necessário à manutenção da condenação do Réu.

Sob essa perspectiva de análise, a imputação direcionada ao Apelante foi a de ter sido encontrado 
na posse de substâncias entorpecentes ilícitas, em descrição assim registrada na denúncia (fls. 01/04):

“No dia 08 (oito) de setembro de 2017, por volta das 01h20min, policiais militares realizavam rondas 
na Rua Nova do Calabar, nesta urbe, quando avistaram dois homens em via pública, que ao perceberem 
a presença da guarnição policial, empreenderam fuga. Ato contínuo, os Prepostos do Estado realizaram 
uma rápida perseguição e conseguiram alcançá-los, sendo realizada a abordagem e identificados como 
MARCOS SOBRAL DA SILVA e JORGE SOBRAL DA SILVA.
Durante a revista pessoal, foram encontrados, no bolso da jaqueta do denunciado Marcos Sobral da 
Silva, 18 (dezoito) pinos contendo um pó branco com aparência de cocaína; 01 (uma) pequena porção 
de erva esverdeada aparentando ser maconha; 01 (um) aparelho de telefone celular; e a quantia de R$ 
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 10. Com 
a pessoa identificada como Jorge Sobral da Silva, irmão do denunciado, nada de ilícito foi encontrado.”

A natureza do material apreendido com o Acusado restou patenteada com o Laudo de Constatação 
(fl. 33) e com o subsequente Laudo de Exame Pericial (fl. 177), sendo naquele descrito como 2,42g (dois 



REVISTA BAHIA FORENSE

156 157

REVISTA BAHIA FORENSE

para tráfico, demanda a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento 
vedado, em sede de recurso especial, por força do Enunciado Sumular n. 7 do STJ. 4. O recurso especial 
interposto antes do julgamento dos embargos de declaração (publicação do acórdão) opostos na origem, 
independente da atribuição de efeitos infringentes, é considerado extemporâneo quando não há pos-
terior ratificação. Aplicação da Súmula n. 418 do STJ. Precedentes. 5. Agravos regimentais não 
providos." (AgRg no AREsp 486.621/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/12/2014)

Contudo, nos termos dos mesmos precedentes, para que sejam efetivamente valorados, é impres-
cindível que tais depoimentos se apresentem firmes e congruentes quanto à versão que encampam, sem 
margem a dúvidas, o que não é a hipótese dos autos.

De início, nota-se haver contradição acerca das agressões sofridas pelos flagranteados, as quais 
foram registradas na Certidão de folha nº 16, originária da própria Polícia Civil, indicando a necessi-
dade de atendimento médico, o qual, de fato, se realizou, inclusive com prescrição de medicamento ao 
Réu (fls. 20/22), circunstância sobre a qual os depoimentos nada esclarecem, tendo, ao revés, o policial 
Miranda informado que o “médico disse que não era nada e liberou o Paciente”, contrariando a prova do-
cumental dos fólios, que registram o atendimento e a prescrição de medicamento. Afinal, caso a queixa 
fosse infundada, não haveria a necessidade de medicação.

Essa específica peculiaridade contida no feito lança inegável mácula ao valor dos depoimentos 
dos policiais, fazendo surgir, ainda que como razoável dúvida, a hipótese de ter sido o Réu, de fato, 
agredido durante o flagrante, estabelecendo um vínculo de animosidade nos policiais, incompatível 
com a total isenção exigida dos depoimentos de testemunhas no processo penal.

Não se trata, repise-se, de nulidade da prova – como já previamente analisado - ou de desprezo ao 
valor geral probatório do funcionamento de policiais como testemunhas, sobre o que não se estabelece 
controvérsia. Cuida-se, sim, de hipótese específica em que, por suas peculiaridades, tais depoimentos 
demandam uma apreciação sobejamente rigorosa, diante da dúvida razoável acerca da neutralidade 
que se há sempre de esperar de quem atua como testemunha.

Ilustra essa compreensão (em aresto não destacado na origem):

“TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E DE-
PÓSITO DE CRACK. TRÊS RÉUS. RECURSO DE TODOS ELES. PROCESSO CINDIDO EM 
DOIS AUTOS ANTES DE SUBIR AO TRIBUNAL. MESMOS FATOS. REUNIÃO DOS AU-
TOS PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS. CRIME DE TRÁFICO. APRECIAÇÃO 
DAS PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O 
FLAGRANTE. SUSPEIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS QUE COLOCAM EM 
XEQUE A ISENÇÃO DAS DUAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. MILICIANO QUE FEZ 
CAMPANA COMPROVADAMENTE INTERESSADO NA PUNIÇÃO DOS ACUSADOS EM 
RAZÃO DE FURTO NO VEÍCULO DE SEU FILHO. POLICIAL MILITAR QUE ESTÁ PRE-
SO E TEVE SUA LIBERDADE NEGADA POR ESTA CÂMARA POR ENTENDER PRESEN-
TES ELEMENTOS DE AUTORIA NO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS 
LOCAL. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROVANDO AGRESSÃO EM UM DOS 
RÉUS NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FATOS QUE GERAM SUSPEITAS E 
DESACREDITAM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR ELES NO INQUÉRITO E EM 
JUÍZO. TESTEMUNHAS DESCONSIDERADAS PARA FINS DE CONDENAÇÃO. AUTO-
RIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA PARA CADA UM DOS RÉUS, CONFORME AS PROVAS 
REMANESCENTES CONSIDERADAS NOS AUTOS. RÉU NILTON CÉZAR SOARES DOS 
SANTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE INDIQUEM PARTICIPAÇÃO DO 
RÉU NA CONDUTA DE TRAFICAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 
REO. FALTA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA NO DELITO IDENTIFICADA. ABSOLVIÇÃO 
QUE SE IMPÕE. “A condenação criminal exige certeza absoluta, embasada em dados concretamente 
objetivos e indiscutíveis que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando, para tanto, a alta proba-
bilidade daquele ou desta. A certeza não pode ser subjetiva, formada pela consciência do julgador, de 
modo que, em remanescendo dúvida entre o jus puniendi e o jus libertatis, deve-se inclinar sempre em 
favor deste último, uma vez que dessa forma se estará aplicando um dos princípios corolários do Processo 
Penal de forma justa. No caso em enfrentamento, em se verificando que a confissão extrajudicial de um 
dos corréus, bem como a delação conferida por indivíduo menor de idade e as declarações prestadas por 
testemunha usuária de drogas foram obtidas mediante possíveis agressões morais e físicas, de autoria dos 
policiais responsáveis pelo flagrante, aliado ao fato de aqueles terem negado veementemente, em juízo, 
as palavras conferidas no inquérito policial, a absolvição dos acusados é medida que se impõe” (Apelação 

a diligência se deu na madrugada; que o outro detido foi liberado na delegacia; que o soldado Miranda foi o 
responsável pela abordagem; que as drogas estavam no bolso do ‘short’ do Réu; que o local da abordagem 
é palco habitual do tráfico de drogas.

A segunda testemunha da Acusação foi o soldado policial militar Jorge Figueiredo Miranda, 
igualmente ratificando a versão extrajudicial, no sentido de que estavam em ronda em local já conhecido do 
tráfico de drogas e, ao adentrar em uma rua, no local conhecido como “Camarão”, dois cidadãos empreen-
deram fuga, sendo perseguidos e alcançados; que só os dois empreenderam fuga; que um dos alcançados 
foi o Acusado; que abordou e revistou o réu, encontrando drogas no bolso de sua calça ou bermuda, 
não lembrando direito qual das duas; que não lembra quais eram as drogas ou o que disse o Réu; que 
com o outro abordado nada foi encontrado; que não lembra se foi apreendido dinheiro; que todo o material 
apreendido estava com o Réu; que os dois foram apreendidos; que o Réu estava bastante nervoso e tentou dizer 
algo para descaracterizar a abordagem; que não se lembra de ter o Réu se ferido; que o outro Acusado era irmão 
do Réu; que os abordados foram levados à UPA, pois o Réu alegava estar sentido dores; que não lembra 
se outro foi também levado para atendimento; que o Réu alegou que estava querendo sair da vida criminosa e, 
por isso, não queria ir à delegacia; que o médico da UPA disse que o Réu não tinha nada.

Já o Acusado manteve integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, alegando serem inve-
rídicas as imputações; que os policiais ouvidos não foram os que o abordaram e a seu irmão; que estes chegaram 
já com as drogas nas mãos, perguntando de quem eram; que foram agredidos pelos policiais e o irmão teve o 
supercílio aberto; que foi agredido na região da costela, precisando de atendimento médico; que o dinheiro foi 
achado com o irmão do acusado, no importe de R$ 675,00; que não foi revistado pelos policiais, apre-
sentando ao policial civil, na delegacia, o dinheiro que portava no bolso do short, no valor de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais); que o próprio policial civil solicitou atendimento médico para os 
apresentados.

Como se infere, toda a prova atinente à autoria delitiva se resume ao depoimento dos policiais, 
aos quais, de fato, por regra não se opõe qualquer óbice valorativo, inclusive conforme consolidação 
jurisprudencial temática.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DE-
POIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOL-
VEU O AGRAVADO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO. CASO DE REEXAME FÁTICO-PRO-
BATÓRIO, E NÃO DE VALORAÇÃO DA PROVA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o 
depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio 
de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, 
no âmbito do devido processo legal (HC n. 236.105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Tur-
ma, DJe 12/6/2014). 2. O Tribunal de origem, diante de duas versões, decidiu pela absolvição em 
razão da máxima in dubio pro reo, já que o acusado, a todo momento, negou a posse da droga. Rever 
tal entendimento demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível em 
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da 
legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou 
relação jurídica. 4. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente 
utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que 
esta Corte verifique se o conteúdo do conjunto probatório autorizaria a condenação do réu. 5. Agravo 
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1505023/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 22/09/2015)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
PROVA INQUISITORIAL. DEPOIMENTO. VALIDADE, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA 
COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DA PRO-
VA COLACIONADA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO 
ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA N. 418 DO STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS 
NÃO PROVIDOS. 1. É válido o depoimento de agentes policiais ou de quaisquer outras teste-
munhas, ainda que colhidas na fase inquisitorial, desde que estejam em conformidade com 
o conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido 
consignou estar caracterizado o crime de associação para o tráfico com referência a provas produzidas 
tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. 3. O exame da pretensão recursal, em que se discute 
a insuficiência da prova colacionada aos autos com a finalidade de caracterizar a conduta de associação 
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sado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, a incerteza deve ser interpre-
tada em seu favor, impondo-se a absolvição. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - APR: 
20150110431158, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2016, 3ª Turma 
Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/02/2016 . Pág.: 341)

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOL-
VIÇÃO MANTIDA, EM FACE DE EXAME DE PROVA. As provas produzidas sob contraditório 
judicial são frágeis a embasar a procedência da denúncia. Dúvida razoável sobre a propriedade da 
substância entorpecente e a autoria da traficância. As testemunhas inquiridas sob contraditório judicial 
afirmaram que a ré tem um filho e um irmão traficantes, os quais residem na casa ao lado. Os policiais 
não foram seguros ao apontar a participação da acusada, e afirmaram terem recebido uma 
comunicação anônima, via Ciosp, indicando a prática de tráfico de drogas por dois indiví-
duos. Concretização do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. RECURSO DESPRO-
VIDO”. (TJ-RS - ACR: 70054731898 RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Data de Julgamento: 
15/08/2013, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BA-
SEADA EM MEROS INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. ABSOLVIÇÃO QUE 
SE IMPÕE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 
DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. Impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro 
reo, quando os elementos de convicção, quanto à autoria, estão restritos ao campo de meras 
probabilidades, sendo a prova frágil e duvidosa quanto à imputação do crime ao acusado. 
RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - ACR: 6493827 PR 0649382-7, Relator: Jefferson Alberto 
Johnsson, Data de Julgamento: 17/06/2010, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 425)

À vista desses fundamentos, sopesados em cotejo com a realidade dos autos, e em alinhamento à 
compreensão externada pelos arestos aqui transcritos, igualmente adotados como fundamentação decisó-
ria, constata-se o desacerto conclusivo da decisão vergastada, a impor sua reforma, a fim de reconhecer 
insuficiente a prova produzida no feito para alicerçar a condenação do Recorrente pela incursão 
delitiva que lhe é imputada.

Ex positis, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para absolver o acusado Marcos Sobral da 
Silva da imputação abrigada no presente feito.

Despiciendo ordenar a soltura do Acusado, tendo em vista que, nos termos da sentença, pela im-
putação sob análise, a este foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

*****

(TJBA – Recurso em Sentido Restrito nº 0003907-69.2015.8.05.0154. Relator(a): Desa. 
Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal – Segunda 
Turma, Julgado em 31/07/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS SIMPLES, NA MODALIDADE 
DOLO EVENTUAL; CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE 
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DIREÇÃO, 
EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO 
( ART. 121, § 4º, PARTE FINAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS 
DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEI-
TO, EM CONCURSO MATERIAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR CULPA 
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE PREVISIBILIDADE 
OBJETIVA DO RESULTADO E O SEU NEXO CAUSAL COM A CONDUTA IMPUTADA 
AO RECORRENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMI-
CÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INALBERGAMENTO. 
TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA 
TESE MINISTERIAL A RESPEITO DO ELEMENTO VOLITIVO - DOLO EVENTUAL 
- DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU. DIVERGÊNCIA A SER SANADA PELO CONSE-
LHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
PEDIDOS DE AFASTAMENTO DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309, DO 
CTB, EM RAZÃO DE BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO PARCIAL. INJUSTO DO ART. 

Criminal (Réu Preso) n. , de Araranguá. Rela. Desa. Salete Silva Sommariva. Data: 26-9-2011). (...) 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS RÉUS LEONARDO DE SOUZA FORTUNATO 
E EDGAR NASCIMENTO DE MELLO. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU NILTON 
CÉZAR SOARES DOS SANTOS.” (TJ-SC - ACR: 396345 SC 2011.039634-5, Relator: Jorge 
Schaefer Martins, Data de Julgamento: 25/11/2011, Quarta Câmara Criminal).

In casu, sob a crítica ótica exigida, os depoimentos apresentam contradições substanciais acerca 
da suposta dinâmica delitiva.

As testemunhas divergiram acerca da quantidade de suspeitos avistados na rua em que ocorrido o 
fato, tendo a primeira – Aldo José Santos de Souza - apontado “vários indivíduos” como tendo corrido 
em fuga, ao passo que a segunda – Jorge Figueiredo Miranda - disse serem apenas o Réu e seu irmão. 
Também houve divergência acerca de onde localizadas as drogas na revista pessoal, tendo os policiais afir-
mado em Juízo que as encontraram “no bolso da calça ou short” do Réu, quando, na fase inquisitorial 
asseveram que as drogas estariam em sua jaqueta (fl. 07). Repise-se:

“(...) Durante a revista pessoal, foram encontrados, no bolso da jaqueta do denunciado Marcos 
Sobral da Silva, 18 (dezoito) pinos contendo um pó branco com aparência de cocaína; 01 (uma) 
pequena porção de erva esverdeada aparentando ser maconha; 01 (um) aparelho de telefone celular; e a 
quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), conforme auto de exibição e apreensão acostado 
às fls. 10. Com a pessoa identificada como Jorge Sobral da Silva, irmão do denunciado, nada de ilícito 
foi encontrado.”

Igual divergência se estabeleceu quanto ao dinheiro encontrado com os Acusados, não havendo 
precisão dos policiais ao apontar com quem estaria, se com o Réu ou com seu irmão.

Essa imprecisão factual, inclusive, culmina por se revelar absolutamente crucial na hipótese, 
tendo em vista que o Acusado alega sequer ter sido revistado na abordagem e, de fato, o dinheiro 
que com ele estava somente foi encontrado na delegacia, nos exatos termos do quanto registrado 
pelo policial civil no mesmo documento de fl. 16:

“(...) e que nesta unidade foi encontrado no bolso da bermuda do segundo apresentado a quantia de R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais)”

Sendo expressamente registrado nos autos que a aludida quantia estava no bolso do Acusado e que 
somente foi encontrada na delegacia, não há como se afastar, com o grau de certeza exigível para uma 
condenação, a possibilidade de que a versão daquele, de que não foi efetivamente revistado, seja 
verídica. Afinal, se os policiais alegam terem procedido à busca pessoal no Réu, com o que encontraram 
as drogas supostamente a ele pertencentes, haveriam de também ter encontrado o dinheiro que portava, 
notadamente porque estava no mesmo local em que, em Juízo, apontaram estar as drogas – bolso da 
bermuda.

Repise-se, inclusive, que o Acusado manteve firme a versão da ausência de revista desde a fase inqui-
sitorial, inclusive afirmando que os policiais ouvidos em Juízo não foram os responsáveis pela abordagem 
inicial, “somente chegando quando já estavam (ele e o irmão) sendo detidos”.

Havendo dúvida substancial sobre a realização da revista pessoal no Acusado, não há como 
se convalidar a narrativa acusatória de que, de fato, os entorpecentes estavam sob sua posse, o que 
fragiliza a tese de que estes a ele pertenciam, ou seja, estabelece-se controvérsia substancial acerca 
da autoria delitiva.

Com efeito, se as versões da prova testemunhal são conflitantes entre si e em relação aos documen-
tos trazidos à autuação virtual do feito, não se podendo firmar convicção indene de dúvidas derredor da 
efetiva dinâmica delitiva, não há outra conclusão a ser reconhecida, senão a de que se instaura sobre a 
imputação dubiedade favorável ao Réu, obstando sua condenação.

Afinal, a autoria delitiva não se compatibiliza com conjunto probatório cercado de dubiedade, mas, 
ao contrário, exige certeza, inclusive em face da necessária observância ao preceito do in dubio pro reo.

Nesse sentido (em originais sem destaques):

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. DÚVIDA RAZO-
ÁVEL. IN DUBIO PRO REU. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acu-



REVISTA BAHIA FORENSE

160 161

REVISTA BAHIA FORENSE

de óbito de fls. 37 (vítima G. G. dos S.) e 73/73-v. (vítima P. G. dos S.), pela prova testemunhal 
colhida em juízo e na fase inquisitorial e interrogatório judicial do réu, sendo suficientes para con-
figurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. Para que se ad-
mitisse a desclassificação do crime de competência do júri, nesta fase processual, a prova dos autos 
deveria apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que o agente não assumiu o risco de 
produção do resultado, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, 
Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material pro-
batório. Como se sabe, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in 
dubio pro reo”, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, 
predomina o princípio do “in dubio pro societate”, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos 
contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal 
do Júri, razão pela qual só poderia o juízo sumariante suprimir tal competência quando restasse 
inequívoco que o agente ceifou a vida das vítimas culposamente, o que não ocorre no caso presente.
VI- Não se descura da tormentosa delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e cul-
pa consciente na teoria do delito, sobretudo em hipóteses de homicídios causados na direção de 
automóvel. A culpa consciente (culpa com previsão) resta caracterizada quando o agente prevê o 
resultado, mas espera levianamente que ele não irá ocorrer, confiando convictamente que irá evitá-
-lo com suas habilidades. Perceba-se, então, que na culpa consciente, o agente não quer, tampouco 
assume o risco de produzir o resultado, porque apesar de saber possível a sua ocorrência, acredita 
verdadeiramente que irá evitá-lo. No dolo eventual, por sua vez, além da previsão do resultado 
como possível, há, de acordo com a teoria do assentimento, a sua aceitação e a indiferença do agen-
te, sintetizada na conhecida fórmula de Frank: seja como for, dê no que der, em qualquer caso não 
deixo de agir (HUNGRIA, 1978, p. 118). Perceba-se, pois, que, no dolo eventual, a importância 
inibidora ou negativa da representação do resultado foi, no espírito do agente, mais frágil do que 
o valor positivo que este emprestava à prática da ação. Ou seja, podendo escolher entre desistir da 
ação ou praticá-la, arriscando-se a produzir o evento lesivo, o agente escolhe a última (Logoz apud 
Hungria, 1978, p. 117).
VII- Na espécie, a análise, de maneira global, dos dados da realidade e dos indicadores objetivos 
apurados no inquérito e no curso do processo, possibilita aduzir, nesta fase, que o agente, em 
tese, mostrou-se indiferente ao resultado [leia-se: agiu supostamente imbuído de dolo eventual]. 
Ressalte-se, de pronto, que o fato de o Recorrente estar supostamente embriagado na condução 
do veículo não tem o condão de, por si só, configurar o dolo eventual. A prosperar essa premissa, 
todo e qualquer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capaci-
dade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando a morte de alguém, poderia 
responder por homicídio doloso, o que não pode ser admitido, em abstrato. Ocorre que, in casu, 
circunstâncias outras que orbitaram a prática do delito conferem plausibilidade jurídica à tese do 
Órgão acusador, no que pertine ao elemento subjetivo de Edivanei Lopes.
VIII - Edelson Pererira Maciel estava a conduzir, no dia dos fatos, o veículo VW/Fusca, p.p CFI-
7231, com o qual o réu se chocou, após ter, supostamente, atropelado um cachorro e as duas crian-
ças. Ao depôr, Edelson disse que “facilmente constatou que o mesmo [Edivanei] estava inclusive 
com dificuldades de se pronunciar, tamanho era o estado de embriaguez alcoólica do mesmo” (sic. 
-fl. 29) e que “segundo comentários de vizinhos, o condutor do veículo responsável pelo atropela-
mento estava em altíssima velocidade” (sic -fl. 29). Destacou, outrossim, que em momento algum 
o réu prestou socorro às vítimas, tendo, ao revés, empreendido fuga do local. O pai das vítimas, 
Sr. Paulo Cesar Rodrigues dos Santos, viu os seus filhos desacordados no local do acidente e pres-
tou-lhes socorro imediato, uma vez que o autor do fato havia se evadido do local. Disse que, em 
razão da velocidade do veículo que lhes atingiu, as crianças foram projetadas a uma distância de 
aproximadamente 20 (vinte) metros, destacando que soube, através de vizinhos, que o réu havia 
ingerido “bebida alcoólica durante quase todo o dia 05/06/2015” (fl. 41) e deixou o local em “visível 
estado de embriaguez alcoólica” (fl. 41)”.
IX- A testemunha Cícero Dantas Maia disse que esteve a todo o momento no local dos fatos e que 
o réu não foi ameaçado por ninguém, tendo empreendido fuga, sem prestar socorro às crianças, por 
sua própria vontade. Esclareceu que o condutor estava a conduzir o veículo em uma velocidade mé-
dia de 80 a 100 km/h e que ele havia atropelado um cachorro na “esquina da Rua Manoel Novais” 
(fl. 44), antes de ter atingido as vítimas. Aduziu, outrossim, que soube que, momentos antes do fato 
narrado na denúncia, Edivanei Lopes quase havia atingido um motociclista, tendo sido bradada 
a seguinte frase: “ESSE CARA OU VAI MATAR UM OU VAI PROVOCAR UM ACIDENTE 
AI!” (sic- fl. 45). A testemunha Marcelo Almeida da Silva (fls. 48/51 e mídia audiovisual fl. 163), 
que estava a auxiliar Edelson Pererira Maciel a fazer funcionar o veículo VW/Fusca, p.p CFI-7231, 
confirmou que Edivanei Lopes estava conduzindo seu veículo em alta velocidade (cerca de 100 

306, DO CTB QUE ESTÁ DE TAL FORMA IMBRICADO NO SUPOSTO HOMICÍDIO, 
QUE SÓ PODE SER AVALIADO CONJUNTAMENTE. CONDUTAS AUTÔNOMAS EM 
RELAÇÃO AO ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO VERIFICA-
ÇÃO, DE PRONTO, DE RELAÇÃO DE MEIO-FIM QUE AUTORIZA A ABSORÇÃO DE 
UMA FIGURA TÍPICA PELA OUTRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO, apenas para excluir a parte dispositiva que pronunciou o réu como incurso no 
art. 306, do CTB, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

I- Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivanei Gonsalves Lopes, insurgindo-
-se contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 4º, parte 
final, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, c/c arts. 306 e 309, do Código 
de Trânsito Brasileiro, em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, 
mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (fls. 238/245-v.).
II- Extrai-se da exordial acusatória (fls. 02/06) que, em 05/06/15, por volta das 19h30min, na Rua 
Tancredo Neves, bairro Mimoso II, no município de Luís Eduardo Magalhães/BA, Edivanei Gon-
salves Lopes, imbuído de dolo eventual, ceifou as vidas de G. G. dos S e P. G. dos S. [que tinham, 
respectivamente, 04 (quatro) e 07 (sete) anos], utilizando-se do veículo VW/Gol, p.p DGA-1132. 
Segundo consta da denúncia, Edivanei Lopes estava a conduzir veículo automotor sob influência 
de álcool e sem a devida habilitação, causando perigo de dano. Consta, ainda, que a unidade po-
licial local recebeu a informação de que o acusado “visivelmente aparentava estar em alto grau de 
embriaguez alcoólica” (fl. 03), pelo que os investigadores empreenderam diligências para apurar o 
fato, quando Edivanei compareceu na Delegacia de Polícia, três dias após e acompanhado de seu 
advogado, confirmando ter sido o autor do fato. Narra o Órgão Acusador que, no dia 05/06/2015, 
Edivanei se fez presente no “Bar do Laboré”, no período da manhã até o meio dia, onde ingeriu 
cerca de 20 (vinte) garrafas de cerveja, cada uma contendo cerca de 300 (trezentos) ml; e retornou 
ao estabelecimento às 17h, lá permanecendo até às 18h30min, quando ingeriu mais 03 (três) ou 
04 (quatro) garrafas de cerveja, de igual volume; 01 (uma) dose de conhaque, deixando o local em 
“gravoso estado de embriaguez alcoólica” (fl. 04), tendo praticado, inclusive, um “cavalo de pau”. 
Aduz, outrossim, que Edivanei estava dirigindo em excessiva velocidade, quando adentrou na rua 
Tancredo Neves e atropelou um cachorro, após o que, logo em seguida, matou G. G. dos S, que 
estava a pé, e P. G. dos S., que estava de bicicleta, as quais foram arremessadas, devido à alta veloci-
dade do automóvel. Após, o carro colidiu fortemente na traseira de um VW/Fusca, p.p CFI-7231, 
que estava estacionado no local. Aduziu-se, ademais, que o denunciado abandonou o seu veículo 
e evadiu-se em uma motocicleta com indivíduo desconhecido. Por derradeiro, destaca o Parquet 
que testemunhas que presenciaram o fato tentaram prestar socorro às crianças, mas G. G. dos S. 
não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras/BA, P. G. dos 
S., por sua vez, foi internada em estado de coma profundo, no mesmo hospital, mas não reagiu aos 
medicamentos e faleceu em seguida.
III- Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o recorrente pela absolvição su-
mária, em razão da culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime 
de homicídio culposo na direção de veículo automotor e pelo afastamento dos delitos previstos nos 
arts. 306 e 309, do CTB, em razão de bis in idem.
IV- Não merece acolhimento o pleito de absolvição sumária, em razão da alegada culpa exclusiva 
da vítima. Como se sabe, para que se admita a absolvição sumária do agente, nesta fase processual, 
a prova dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não 
ser o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de 
pena ou de exclusão do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atri-
buída ao Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma 
exauriente, todo o material probatório. Na hipótese vertente, a defesa sustenta que a ocorrência do 
evento decorreu de pura infelicitas facti, alheia à própria consciência do agente, porque as crianças 
estavam a brincar em período noturno, em uma rua sem iluminação e desprovida de acostamento 
e calçada. Assim, segundo entende, o caso se enquadraria na hipótese de culpa exclusiva da vítima, 
apta a interromper o nexo causal, o que tornaria o fato atípico. Todavia, não restou demonstrada, 
de modo incontroverso, a tese defensiva acerca da culpa exclusiva da vítima, razão pela qual não há 
que se falar em absolvição sumária quanto aos delitos de homicídio contra si imputados. De fato, 
os autos demonstram elementos de previsibilidade objetiva do resultado e o seu nexo causal com 
a conduta imputada ao Recorrente, havendo, ainda, plausibilidade jurídica na tese ministerial a 
respeito do elemento volitivo da conduta atribuída ao réu.
V- De igual modo, o pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de 
veículo automotor não merece prosperar. O convencimento sobre a materialidade e os indícios de 
autoria delitivas decorre, como bem destacado na decisão vergastada (fls. 238/245-v.), das certidões 
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XIV- Destaque-se que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de con-
vicção plena sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 
413, do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios 
suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e 
remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri. Nesse contexto, em que pese os relevantes 
argumentos formulados pela defesa, rejeitam-se as alegativas de absolvição sumária e de desclassifi-
cação, devendo-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida 
ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da 
Constituição Federal.
XV - Por derradeiro, o pleito de afastamento dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, do CTB, em 
razão de bis in idem, merece acolhimento parcial. Quanto ao primeiro (delito previsto no art. 306, 
do CTB), há de se considerar que, in casu, a embriaguez na direção do veículo automotor contri-
buiu, indissociavelmente, para a formação do juízo de pronúncia acerca da assunção, em tese, do 
risco por parte do agente em relação ao evento morte. De fato, no caso concreto, não se constata 
a presença de condutas autônomas, mas interdependentes, pelo que os crimes fim (homicídios) 
absorvem o crime meio (art. 306, do CTB), sendo de rigor a aplicação do princípio da consunção. 
Ou seja, na hipótese vertente, não se pode fazer incidir as normas de concurso de delitos, sob pena 
de violação da proibição de bis in idem, pois o injusto do art. 306, do CTB, está de tal forma im-
bricado no suposto homicídio, que só pode ser avaliado em conjunto com ele.
XVI- O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação ao art. 309, do Código de Trânsito Brasilei-
ro, sobretudo porque, nos termos da exordial de fls. 02/06, o perigo de dano causado, em tese, por 
Edivanei Lopes não se esgotou concretamente no resultado morte das crianças. O Parquet narrou 
- e a instrução forneceu indícios que conferem plausibilidade jurídica à tese - que o réu conduzia 
seu veículo, sem a devida habilitação, ilustrando, inclusive, que ele estava a praticar “cavalo de pau” 
(fl. 04). Consigne-se, outrossim, que nos autos há indícios de que Edivanei, antes de atropelar as 
crianças e um cachorro, quase havia atingido um motociclista, o que corrobora, em tese, a narrativa 
do Órgão no sentido de que ele estava “gerando, assim, perigo de dano para a Sociedade.” (fl. 03). 
Destaque-se que Edivanei, ao ser interrogado extrajudicialmente, reconheceu “que não possui Car-
teira Nacional de Habilitação” (fl. 25), o que por ele foi confirmado em juízo (mídia audiovisual 
de fl. 200). Assim, considerando a distinção de bens jurídicos tutelados pelas normas em questão; 
a inexistência de relação de necessariedade entre os crimes previstos nos arts. 121, caput, do CP, e o 
art. 309, do CTB, e a peculiaridade do caso concreto, não há como se concluir, primo ictu oculi, que 
a conduta antecedente está indissociavelmente vinculada à subsequente, pelo que não se verifica, de 
pronto, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.
XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso 
em Sentido Estrito, às fls. 126/129 do autos físicos.
XVIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir a 
parte dispositiva que pronunciou o réu como incurso no art. 306, do CTB, mantendo-se a decisão 
de pronúncia em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, apenas para excluir a parte dispositiva que pro-
nunciou o réu como incurso no art. 306, do CTB, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus 
termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia deflagrou ação penal em face de Edivanei Gonsalves 
Lopes, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 121, § 4º, parte 
final, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, c/c arts. 306 e 309, do Código de 
Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Extrai-se da exordial acusatória (fls. 02/06) que, em 05/06/15, por volta das 19h30min, na Rua 
Tancredo Neves, bairro Mimoso II, no município de Luís Eduardo Magalhães/BA, Edivanei Gonsalves 
Lopes, imbuído de dolo eventual, ceifou as vidas de G. G. dos S e P. G. dos S. [que tinham, respectiva-
mente, 04 (quatro) e 07 (sete) anos], utilizando-se do veículo VW/Gol, p.p DGA-1132.

km/h), em uma estrada de chão, com os faróis desligados (apenas em “meia luz” - fl. 48), bem 
como que o réu fugiu do local, sem prestar socorro, mesmo não tendo havido qualquer ameaça a 
ele dirigida. Aduziu a testemunha que presenciou todo o suceder dos fatos, esclarecendo, inclusive, 
que “após o atropelamento [Edivanei] colocou a cabeça para fora do veículo e sussurrou algo que o 
depoente não conseguiu ouvir” (fl. 49).
X - Silvania Moreira dos Santos (fls. 53/56) também disse ter presenciado todo o suceder dos fatos, 
aduzindo, inclusive, ter visto a criança sendo arremessada a alguns metros de altura e distância. 
Além de ter confirmado as informações supra, destacou que soube que o réu ingeriu bebidas alco-
ólicas em um bar situado na Rua Pataxó e em outro vizinho ao Mercado Pais e Filhos, tendo quase 
atropelado um motociclista que passava nas cercanias, além de ter feito manobras arriscadas (“ca-
valo-de-pau” - fl. 55). Josélia Correia de Araújo (fls. 58/60 e mídia audiovisual de fl. 200) disse que 
viu Edivanei Lopes no interior do Bar da Mata durante todo o dia 05/06/2015 e “por isso afirmam 
com absoluta certeza que o mesmo estava em visível estado de embriaguez” (fl. 58). Esclareceu que 
o réu começou a beber no Bar da Mata, por volta das 09h, tendo o visto sair, “em visível estado de 
embriaguez” (fl. 59), por volta das 18h30min, quando ele quase atropelou um motociclista, além 
de ter deixado o local “cantando pneus e praticando direção perigosa” (fl. 59). Edilson Ferreira 
de Lacerda (fls. 62/64 e mídia audiovisual de fl. 200), que vende “espetinhos” em local próximo 
ao Bar da Mata, disse que, no dia 05/06/2015, viu o réu bebendo naquele estabelecimento. Disse, 
outrossim, que viu Edivanei Lopes sair em seu carro por volta das 18h30min, com muitas difi-
culdades,”cantando os pneus” e “dando um cavalo-de-pau”, quase atingindo um motociclista que 
passava pelo local.
XI- Luciano Pereira Rua, funcionário de um estabelecimento comercial situado na Rua Pataxó, 
testemunhou que, no dia 05/06/2015, viu o réu “ingerindo bebida alcoólica durante o dia todo 
em no Bar do Da Mata Véia” (sic – fl. 66). A testemunha esclareceu que viu Edivanei, no período 
da manhã, no citado bar, já em estado de embriaguez, uma vez que, ao tentar subir em seu cami-
nhão, o réu tropeçou e caiu. Disse, ainda, que, no início da tarde, Edivanei voltou e lá permaneceu 
ingerindo bebida alcóolica até às 18h30min. Osvaldo Sodré de Andrade, proprietário do “Bar do 
Laboré” [também conhecido como Bar do Da Mata Véia], disse (fls. 70/72 e mídia audiovisual de 
fl. 200) que, no dia dos fatos, Edivanei se fez presente em seu bar e lá ingeriu cervejas e conhaque. 
Esclareceu que o réu lá chegou por volta das 10h, ingeriu bebida alcoólica por duas horas, saindo 
às 12h. Após, retornou às 17h, quando continuou a ingerir bebidas até às 18h30min. Segundo a 
testemunha, o réu ingeriu cerca de “20 (vinte) garrafas de cerveja de 300 ml cada uma” (sic- fl. 71) 
e “cerca de 05 (cinco) a 06 (seis) doses de conhaque” (sic- fl. 71). Osvaldo aduziu que o réu estava 
em visível estado de embriaguez e acrescenta que ele “sentiu-se mal e vomitou no banheiro de seu 
bar” (fl. 71).
XII- Quando interrogado extrajudicialmente, o réu [que se apresentou espontaneamente na dele-
gacia], reconheceu que, no dia 05/06/2015, estava a conduzir o veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor 
branca, placa DGA-1132, quando foi surpreendido por duas crianças, não conseguindo evitar a 
colisão. Nega, contudo, ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, aduzindo que estava em 
uma velocidade de cerca de 30 km/h e que não prestou socorro às vítimas, porque estava sendo 
ameaçado pelas pessoas que se aglomeravam no local do acidente. Em juízo (mídia audiovisual de 
fl. 200), Edivanei Gonsalves Lopes aduz que, no dia dos fatos, bebeu “umas três doses de conhaque 
Montilla” e “umas cinco cervejinhas” (09’50”), no período da manhã, esclarecendo que estava a 
conduzir o veículo, no local do acidente, em uma velocidade em torno de 40 a 50 km/h. Aduziu, 
ademais, que não prestou socorro às crianças, porque pensou que seria linchado pelos populares 
que se aglomeravam no local.
XIII- Nada obstante a versão apresentada pelo réu, há indícios de que Edivanei Gonsalves Lopes, 
no dia dos fatos, ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, dirigiu em alta velocidade em 
estrada de chão, sem a devida luminosidade dos faróis, em período noturno. Para além disso, há 
indícios de que Edivanei Gonsalves Lopes não tem habilitação para dirigir e que, antes de atingir 
as crianças, ele havia atropelado um cachorro e, antes disso, havia, supostamente, quase atingido 
um motociclista em frente ao bar em que estava a consumir bebidas alcoólicas. Assim, inviável a 
desclassificação requerida, na medida em que a versão sustentada pelo Ministério Público - é dizer, 
que o agente assumiu a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se impor-
tou com isso, demonstrando indiferença quanto ao resultado - encontra ressonância jurídica nos 
autos. Dessa forma, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, 
por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça 
mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal 
e prematura.
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alcoólica” (fl. 03), pelo que os investigadores empreenderam diligências para apurar o fato, quando 
Edivanei compareceu na Delegacia de Polícia, três dias após e acompanhado de seu advogado, confir-
mando ter sido o autor do fato.

Narra o Órgão Acusador que, no dia 05/06/2015, Edivanei se fez presente no “Bar do Laboré”, no 
período da manhã até o meio dia, onde ingeriu cerca de 20 (vinte) garrafas de cerveja, cada uma contendo 
cerca de 300 (trezentos) ml; e retornou ao estabelecimento às 17h, lá permanecendo até às 18h30min, 
quando ingeriu mais 03 (três) ou 04 (quatro) garrafas de cerveja, de igual volume; 01 (uma) dose de co-
nhaque, deixando o local em “gravoso estado de embriaguez alcoólica” (fl. 04), tendo praticado, inclusive, 
um “cavalo de pau”.

Relata, outrossim, que Edivanei estava dirigindo em excessiva velocidade, quando adentrou na 
rua Tancredo Neves e atropelou um cachorro, após o que, logo em seguida, matou G. G. dos S, que 
estava a pé, e P. G. dos S., que estava de bicicleta, as quais foram arremessadas, devido à alta velocidade 
do automóvel. Após, o carro colidiu fortemente na traseira de um VW/Fusca, p.p CFI-7231, que estava 
estacionado no local.

Aduziu-se, ademais, que o denunciado abandonou o seu veículo e evadiu-se em uma motocicleta 
com indivíduo desconhecido.

Por derradeiro, destaca o Parquet que testemunhas que presenciaram o fato tentaram prestar socor-
ro às crianças, mas G. G. dos S. não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital do Oeste, na cidade de 
Barreiras/BA, P. G. dos S., por sua vez, foi internada em estado de coma profundo, no mesmo hospital, 
mas não reagiu aos medicamentos e faleceu em seguida.

Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o recorrente pela absolvição su-
mária, em razão da culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de 
homicídio culposo na direção de veículo automotor e pelo afastamento dos delitos previstos nos arts. 306 
e 309, do CTB, em razão de bis in idem.

Preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se à análise do 
Recurso.

Não merece acolhimento o pleito de absolvição sumária, em razão da alegada culpa exclusiva da 
vítima. Como se sabe, para que se admita a absolvição sumária do agente, nesta fase processual, a prova 
dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não ser o réu autor 
ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão 
do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de 
Sentença, Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material 
probatório.

Na hipótese vertente, a defesa sustenta que a ocorrência do evento decorreu de pura infelicitas 
facti, alheia à própria consciência do agente, porque as crianças estavam a brincar em período noturno, 
em uma rua sem iluminação e desprovida de acostamento e calçada. Assim, segundo entende, o caso se 
enquadraria na hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a interromper o nexo causal, o que tornaria o 
fato atípico.

Todavia, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese defensiva acerca da culpa exclusi-
va da vítima, razão pela qual não há que se falar em absolvição sumária quanto aos delitos de homicídio 
contra si imputados.

De fato, os autos demonstram elementos de previsibilidade objetiva do resultado e o seu nexo cau-
sal com a conduta imputada ao Recorrente, havendo, ainda, plausibilidade jurídica na tese ministerial a 
respeito do elemento volitivo da conduta atribuída ao réu.

De igual modo, o pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veícu-
lo automotor não merece prosperar.

Cabe transcrever trecho do decisio objurgado (fls. 238/245-v.):

“(...) Analisando o conjunto probatório preliminar, tenho que, neste momento, melhor sorte assiste, 
parcialmente, à acusação, não à defesa, devendo o Réu ser PRONUNCIADO, para ver-se submeti-
do ao julgamento perante o Tribunal do Júri, julgamento este efetuado pelos seus pares, pois nestes 
autos, verifica-se que há a efetiva prova da existência do crime (materialidade), como também os 
indícios de autoria, fato não negado, inclusive, pelo Acusado.
Sua tese da não presença do dolo animus necandi, certamente até de possível ocorrência, no plano 
fático, não está de pronto, de forma cabal e peremptória, provada nos autos, de modo que pudesse 

Segundo consta da denúncia, Edivanei Lopes estava a conduzir veículo automotor sob influência 
de álcool e sem a devida habilitação, causando perigo de dano. Consta, ainda, que a unidade policial local 
recebeu a informação de que o acusado “visivelmente aparentava estar em alto grau de embriaguez alcoó-
lica” (fl. 03), pelo que os investigadores empreenderam diligências para apurar o fato, quando Edivanei 
compareceu na Delegacia de Polícia, três dias após e acompanhado de seu advogado, confirmando ter 
sido o autor do fato.

Narra o Órgão Acusador que, no dia 05/06/2015, Edivanei se fez presente no “Bar do Laboré”, no 
período da manhã até o meio dia, onde ingeriu cerca de 20 (vinte) garrafas de cerveja, cada uma contendo 
cerca de 300 (trezentos) ml; e retornou ao estabelecimento às 17h, lá permanecendo até às 18h30min, 
quando ingeriu mais 03 (três) ou 04 (quatro) garrafas de cerveja, de igual volume; 01 (uma) dose de co-
nhaque, deixando o local em “gravoso estado de embriaguez alcoólica” (fl. 04), tendo praticado, inclusive, 
um “cavalo de pau”.

Relata, outrossim, que Edivanei estava dirigindo em excessiva velocidade, quando adentrou na 
rua Tancredo Neves e atropelou um cachorro, após o que, logo em seguida, matou G. G. dos S, que 
estava a pé, e P. G. dos S., que estava de bicicleta, as quais foram arremessadas, devido à alta velocidade 
do automóvel. Após, o carro colidiu fortemente na traseira de um VW/Fusca, p.p CFI-7231, que estava 
estacionado no local.

Aduziu-se, ademais, que o denunciado abandonou o seu veículo e evadiu-se em uma motocicleta 
com indivíduo desconhecido.

Por derradeiro, destaca o Parquet que testemunhas que presenciaram o fato tentaram prestar socor-
ro às crianças, mas G. G. dos S. não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital do Oeste, na cidade de 
Barreiras/BA, P. G. dos S., por sua vez, foi internada em estado de coma profundo, no mesmo hospital, 
mas não reagiu aos medicamentos e faleceu em seguida.

A denúncia foi recebida em 14/10/2015 (fls. 122/124-v.), tendo sido apresentada resposta à acu-
sação às fls. 150/153.

Concluída a instrução e ofertadas as alegações finais oralmente pelas partes (MP -fls. 201/206- e 
defesa – fls. 209/234), o Magistrado a quo, em 31/08/2016, pronunciou Edivanei Gonsalves Lopes como 
incurso nas sanções previstas no art. 121, § 4º, parte final, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do 
Código Penal, c/c arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, concedendo-
-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 
(fls. 238/245-v.).

Irresignado, Edivanei Gonsalves Lopes interpôs Recurso em Sentido Estrito (fl. 248), com razões 
adunadas às fls. 275/300, pugnando pela absolvição sumária, em razão da culpa exclusiva da vítima e, 
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automo-
tor e pelo afastamento dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, do CTB, em razão de bis in idem.

O Parquet, em sede de contrarrazões recursais, requereu o seu improvimento. (fls. 302/308)
A matéria foi devolvida ao Juiz a quo, em virtude do efeito iterativo do instrumento processual em 

questão, que manteve seu decisio (fl. 314/316).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em 

Sentido Estrito, às fls. 322/326.

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edivanei Gonsalves Lopes, insurgindo-se 
contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 4º, parte final, por 
duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, c/c arts. 306 e 309, do Código de Trânsito 
Brasileiro, em concurso material, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante cumpri-
mento de medidas cautelares diversas da prisão. (fls. 238/245-v.).

Extrai-se da exordial acusatória (fls. 02/06) que, em 05/06/15, por volta das 19h30min, na Rua 
Tancredo Neves, bairro Mimoso II, no município de Luís Eduardo Magalhães/BA, Edivanei Gonsalves 
Lopes, imbuído de dolo eventual, ceifou as vidas de G. G. dos S e P. G. dos S. [que tinham, respectiva-
mente, 04 (quatro) e 07 (sete) anos], utilizando-se do veículo VW/Gol, p.p DGA-1132.

Segundo consta da denúncia, Edivanei Lopes estava a conduzir veículo automotor sob influência 
de álcool e sem a devida habilitação, causando perigo de dano. Consta, ainda, que a unidade policial 
local recebeu a informação de que o acusado “visivelmente aparentava estar em alto grau de embriaguez 
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constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos 
contra a vida.” (In Código de Processo Penal Comentado, 13 ed., Forense, p. 884).

Não se descura da tormentosa delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa cons-
ciente na teoria do delito, sobretudo em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel. A 
culpa consciente (culpa com previsão) resta caracterizada quando o agente prevê o resultado, mas espera 
levianamente que ele não irá ocorrer, confiando convictamente que irá evitá-lo com suas habilidades. 
Perceba-se, então, que na culpa consciente, o agente não quer, tampouco assume o risco de produzir o 
resultado, porque apesar de saber possível a sua ocorrência, acredita verdadeiramente que irá evitá-lo.

No dolo eventual, por sua vez, além da previsão do resultado como possível, há, de acordo com a 
teoria do assentimento, a sua aceitação e a indiferença do agente, sintetizada na conhecida fórmula de 
Frank: seja como for, dê no que der, em qualquer caso não deixo de agir (HUNGRIA, 1978, p. 118). Perceba-
se, pois, que, no dolo eventual, a importância inibidora ou negativa da representação do resultado foi, 
no espírito do agente, mais frágil do que o valor positivo que este emprestava à prática da ação. Ou seja, 
podendo escolher entre desistir da ação ou praticá-la, arriscando-se a produzir o evento lesivo, o agente 
escolhe a última (Logoz apud Hungria, 1978, p. 117).

Sobre o dolo eventual, assim discorre o autor:

Para ele o evento lesivo foi como que o menor de dois males. Em suma, pode-se dizer que, no caso 
de dolo eventual, foi por egoísmo que o inculpado se decidiu a agir, custasse o que custasse. 
Ao contrário, no caso de culpa consciente, é por leviandade, antes que por egoísmo, que o 
inculpado age, ainda que tivesse tido consciência do resultado maléfico que seu ato poderia 
acarretar. Neste caso, com efeito, o valor negativo do resultado possível era, para o agente, mais 
forte que o valor positivo que atribuía à prática da ação. Se estivesse persuadido de que o resulta-
do sobreviria realmente, teria, sem dúvida, desistido de agir. (sem grifos no original - Logoz apud 
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, volume I, tomo II: arts. 11 ao 37. 5ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1978.)

Na espécie, a análise, de maneira global, dos dados da realidade e dos indicadores objetivos apura-
dos no inquérito e no curso do processo, possibilita aduzir, nesta fase, que o agente, em tese, mostrou-se 
indiferente ao resultado [leia-se: agiu supostamente imbuído de dolo eventual].

Ressalte-se, de pronto, que o fato de o Recorrente estar supostamente embriagado na condução do 
veículo não tem o condão de, por si só, configurar o dolo eventual. A prosperar essa premissa, todo e qual-
quer indivíduo que venha a conduzir veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de álcool, causando a morte de alguém, poderia responder por homicídio 
doloso, o que não pode ser admitido, em abstrato.

Ocorre que, in casu, circunstâncias outras que orbitaram a prática do delito conferem plausibilida-
de jurídica à tese do Órgão acusador, no que pertine ao elemento subjetivo de Edivanei Lopes.

Edelson Pererira Maciel estava a conduzir, no dia dos fatos, o veículo VW/Fusca, p.p CFI-7231, 
com o qual o réu se chocou, após ter, supostamente, atropelado um cachorro e as duas crianças. Ao de-
pôr, Edelson disse que “facilmente constatou que o mesmo [Edivanei] estava inclusive com dificuldades 
de se pronunciar, tamanho era o estado de embriaguez alcoólica do mesmo” (sic. -fl. 29) e que “segundo 
comentários de vizinhos, o condutor do veículo responsável pelo atropelamento estava em altíssima ve-
locidade” (sic -fl. 29). Destacou, outrossim, que em momento algum o réu prestou socorro às vítimas, 
tendo, ao revés, empreendido fuga do local.

Confira-se:

“Que o depoente afirma que é proprietário do veículo VW/FUSCA, cor AMARELA, placa CFI-
7231 (Luís Eduardo Magalhães/BA), veículo este que foi atingido por um veículo VW/GOL 1.6 
CITY, cor BRANCA, placa DGA-1132, cujo condutor foi responsável pelo atropelamento de duas 
crianças que estavam na Rua Tancredo Neves, Bairro Mimoso II, nesta cidade de Luís Eduardo 
Magalhães/BA. Que o depoente afirma que seu veículo foi empurrado com alguns amigos e após 
o “tranco”, o motor ligou e quando estava já dirigindo seu veículo, em 2ª marcha, foi surpreendido 
por uma colisão forte na traseira, tendo o condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor BRAN-
CA, placa DGA-1132, lhe atingido no paralamas esquerdo e o lançado sobre um barranco que se 
formou no local. Que a colisão foi tão forte que o depoente machucou seu pescoço, tendo sentido 
dores nas costas após a batida (…) Que o depoente não viu exatamente o momento do atropela-

ensejar um juízo absolutório, seja sumário ou desclassificatório (art. 415, III, do Código de Proces-
so Penal), senão vejamos?
A materialidade se demonstrou comprovada pelas “Declaraçõesde Óbito”, juntadas às fls. 26 e 83, 
em que atestou que as vítimas faleceram momentos após o acidente, sendo conduzidas ao Hospital 
do Oeste na cidade de Barreiras-Bahia, dando como causa mortis, em virtude de … traumatismo 
cranioencefálica e raquimedular, consequência de ação contundente..., causada pelas lesões do aci-
dente (fls. 37 e 83/verso).
De igual modo, os indícios de autoria restaram comprovados, seja diversos pelos depoimentos 
testemunhais, seja pelo conjunto indiciário da palavra do próprio Acusado, com os fatos descritos.
Veja que a própria confissão qualificada do Acusado, ratificada até então por provas “plenas e ou 
incontestes”, que comprovassem de fato a veracidade do fato, no caso, a causa do dolo eventual (…)
Vimos nos autos que as próprias testemunhas falam e o Acusado confirma que de fato ingeriu 
bebida alcoólica no dia do acidente, foi na verdade uma fatalidade, porém o Réu assumiu o risco 
(dolo eventual), quando ingeriu bebida alcoólica e saiu em um volante em velocidade exagerada 
atropelando 2 (duas) crianças, que veio a óbito por causa das lesões recebidas no acidente. Assim, 
não sendo possível as defesas das vítimas, de se livrarem das lesões, portanto, por se tratar de duas 
crianças, até porque, foram surpreendidas com o fato.
(...)
Desta forma, como não verifico a existência de provas robustas e inequívocas, para a absolvição su-
mária, ou mesmo, caso para desclassificação de homicídio doloso qualificado, em lesão corporal se-
guida de morte, ou enfim, da improcedência desta demanda, em razão da falta de provas (sentença 
de impronúncia – art. 414 do Código de Processo Penal) entendo que deve o réu ser pronunciado e 
submetido ao julgamento pelo Júri, juízo natural para julgamento de tais delitos. (…) Assim sendo, 
como nos autos, há provas suficientes de autoria e indicação de materialidade assim a eventual tese 
defensiva de ausência de dolo, deverá ser enfrentada pelo Egrégio Tribunal do Júri.
Isto posto, convencido por ora da materialidade do crime e dos indícios suficientes de que o réu 
seja seu autor, pronuncio Edivanei Gonsalves Lopes, qualificado às fls. 002, como incurso nos dis-
positivos legais do art. 121, §4º, parte final, c/c art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal 
Brasileiro, e, artigos 306 e 309 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), c/c art. 69 do Código 
Penal, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca ou de 
outra, se assim entender, o Tribunal de Justiça em razão de eventual desaforamento.
Outrossim, revogo a prisão preventiva do réu, vez que trata-se de acusado com bom comportamen-
to e não é causa de risco para a sociedade, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, 
conforme art. 283 e 319 do CPP (...)” (sic – fls. 238/245-v.)

O convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria delitivas decorre, como bem des-
tacado na decisão vergastada (fls. 238/245-v.), das certidões de óbito de fls. 37 (vítima G. G. dos S.) e 
73/73-v. (vítima P. G. dos S.), pela prova testemunhal colhida em juízo e na fase inquisitorial e interro-
gatório judicial do réu, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos 
termos do art. 413 do CPP.

Para que se admitisse a desclassificação do crime de competência do júri, nesta fase processual, a 
prova dos autos deveria apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que o agente não assumiu o 
risco de produção do resultado, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, 
Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório.

Como se sabe, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in dubio 
pro reo”, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina 
o princípio do “in dubio pro societate”, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, 
determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, razão pela qual 
só poderia o juízo sumariante suprimir tal competência quando restasse inequívoco que o agente ceifou a 
vida das vítimas culposamente, o que não ocorre no caso presente.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, explica que:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso 
contra a vida, em caso de cristalina certeza à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 
74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a 
suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios 
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sua residência, em frente ao portão. (…) Que assim que saiu percebeu uma nuvem de poeira e seu 
amigo e vizinho MARCELO disse que o condutor do veículo condutor do veículo VW/GOL 1.6 
CITY, cor branca, placa DGA-1132 vinha trafegando em altíssima velocidade pela Rua Tancredo 
Neves e que o mesmo havia atropelado inicialmente um cachorro na esquina da Rua Manoel No-
vais, em seguida atropelado e lançado muito longe os filhos de PAULO, seu vizinho, e finalmente 
colidido na traseira de um veículo VW;FUSCA (…) Que o depoente esclarece que em momento 
algum o condutor do condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor branca, placa DGA-1132, de 
alcunha ZUZU, prestou socorro às crianças GUSTAVO e PAULA que havia acabado de atropelar. 
Que pelo contrário, pois o depoente viu quando ZUZU fugiu do local do acidente, não prestando 
nenhum tipo de socorro às vítimas. Que ao invés de prestar socorro às crianças, ZUZU fugiu do 
local do acidente, inicialmente em seu próprio veículo, mas como o mesmo estava com avarias e 
parou de andar, ZUZU saiu do veículo e fugiu do local em uma motocicleta. Que após o acidente 
(atropelamento), ZUZU tentou fugir do local no próprio veículo que atropelou as crianças, somen-
te parando o veículo há aproximadamente 100 (cem) metros do local do acidente, todo danificado 
e sem condições de continuar andando (..) Que o depoente esclarece que levando em conta a cena 
que viu quando saiu de dentro de sua residência, a poeira que se levantou no local, o atropelamento 
do cachorro, o local onde as crianças estavam brincando antes de serem atingidas, o local onde tais 
crianças foram lançadas e jogadas ao chão (cera de uns 15 a 20 metros de distância) e a pancada que 
o veículo VW/FUSCA, cor AMARELA, placa CFI-7231 sofreu na traseira, o depoente acredita 
que ZUZU, condutor condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor branca, placa DGA-1132, 
deveria estar a uma velocidade aproximada entre 80km/h e 100 km/h. Que o depoente não sabe 
dizer se ZUZU trafegava com os faróis ligados, mas afirma que viu que quando ZUZU tentou fu-
gir do local do acidente, os faróis do veículo estavam desligados. Que um indivíduo desconhecido 
afirmou ainda no local do acidente que viu que ZUZU estava em estado de embriaguez alcoólica 
pouco antes do atropelamento e que antes de deixar o bar onde fazia uso de bebida alcoólica, quase 
atropelou um motociclista, tendo ouvido no local de um terceiro indivíduo a seguinte frase: “ESSE 
CARA OU VAI MATAR UM OU VAI PROVOCAR UM ACIDENTE AI”. Que os comentários 
no bairro são de que ZUZU estava em visível estado de embriaguez alcoólica antes de provocar o 
acidente de trânsito que vitimou as crianças GUSTAVO e PAULA (…) Que em momento algum 
ZUZU prestou socorro às crianças, pelo contrário, após o acidente e o atropelamento, fugiu do 
local no próprio veículo, o qual parou cerca de cem metros após, em razão dos danos provocados 
quando o acidente. Que ZUZU desceu do veículo apenas para continuar fugindo do local do aci-
dente. Que o depoente esteve a todo o momento no local do acidente e afirma com absoluta certeza 
que ZUZU não foi ameçado de morte por ninguém, até mesmo porque sequer chegou a ficar no 
local muito tempo, tendo fugido logo após o acidente (...)” (sic – fls. 43/46).

A testemunha Marcelo Almeida da Silva (fls. 48/51 e mídia audiovisual fl. 163), que estava a 
auxiliar Edelson Pererira Maciel a fazer funcionar o veículo VW/Fusca, p.p CFI-7231, confirmou que 
Edivanei Lopes estava conduzindo seu veículo em alta velocidade (cerca de 100 km/h), em uma estrada 
de chão, com os faróis desligados (apenas em “meia luz” - fl. 48), bem como que o réu fugiu do local, sem 
prestar socorro, mesmo não tendo havido qualquer ameaça a ele dirigida. Aduziu a testemunha que pre-
senciou todo o suceder dos fatos, esclarecendo, inclusive, que “após o atropelamento [Edivanei] colocou 
a cabeça para fora do veículo e sussurrou algo que o depoente não conseguiu ouvir” (fl. 49).

Silvania Moreira dos Santos (fls. 53/56) também disse ter presenciado todo o suceder dos fatos, 
aduzindo, inclusive, ter visto a criança sendo arremessada a alguns metros de altura e distância. Além de 
ter confirmado as informações supra, destacou que soube que o réu ingeriu bebidas alcoólicas em um bar 
situado na Rua Pataxó e em outro vizinho ao Mercado Pais e Filhos, tendo quase atropelado um motoci-
clista que passava nas cercanias, além de ter feito manobras arriscadas (“cavalo-de-pau” - fl. 55).

Josélia Correia de Araújo (fls. 58/60 e mídia audiovisual de fl. 200) disse que viu Edivanei Lopes 
no interior do Bar da Mata durante todo o dia 05/06/2015 e “por isso afirmam com absoluta certeza que 
o mesmo estava em visível estado de embriaguez” (fl. 58). Esclareceu que o réu começou a beber no Bar 
da Mata, por volta das 09h, tendo o visto sair, “em visível estado de embriaguez” (fl. 59), por volta das 
18h30min, quando ele quase atropelou um motociclista, além de ter deixado o local “cantando pneus e 
praticando direção perigosa” (fl. 59).

Veja-se:

Josélia Correia de Araújo (mídia audiovisual de fl. 200) disse que mora em Luís Eduardo Maga-
lhães há 9 anos; que morava na rua Patachó, nº 197; que não viu o acidente, que estava trabalhando; 
que a única coisa que viu foi o acusado bebendo, no bar, na rua Patachó, perto do seu comércio; 

mento das crianças GUSTAO e PAULA, os quais são seus vizinhos. Que esclarece que quando o 
condutor do veículo acima mencionado colidiu fortemente na traseira de seu FUSCA, o mesmo já 
havia atropelado as duas crianças. Que segundo comentários de moradores vizinhos que presen-
ciam os fatos, o condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor branca, placa DGA-1132, trafegava 
em altíssima velocidade, tendo primeiro atropelado um cachorro na rua e, em seguida, atropelou 
depois a criança GUSTAVO, que estava a pé, e ainda atropelou mais adiante a criança PAULA, que 
estava de bicicleta. Que somente após essa sucessão de atropelamentos que o condutor do veículo 
colidiu em alta velocidade na traseira de seu veículo FUSCA. Que logo após o acidente, o depoente 
desceu de seu veículo e percebeu que a criança PAULA havia sido atropelado, tendo imediatamente 
prestado socorro a ela. Que o depoente chegou a conversar com PAULA, mas ela não respondeu, 
apenas agonizava de dor. Que somente após alguns instantes o depoente viu que GUSTAVO tam-
bém havia sido atropelado e que moradores vizinhos já se encontravam no local prestando socorro a 
ele. Que o cachorro atropelado antes morreu na hora. (…) Que o depoente afirma que em momento 
algum o condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor branca, placa DGA-1132 e responsável pelos 
atropelamentos prestou socorro às vítimas, pelo contrário, devido ao seu estado de embriaguez 
alcoólica, o condutor do veículo supracitado fugiu do local. Que o condutor do veículo fugiu do 
local do acidente no próprio veículo que havia acabado de atropelar as vítimas. Que o mesmo an-
dou cerca de 100 (cem) metros com o veículo todo danificado, tendo abandonado aludido veículo 
e fugido do local, não sabendo o depoente precisar se foi de motocicleta, de carro ou até mesmo a 
pé (…) Que não sabe precisar a velocidade aproximada que se encontrava o condutor do veículo 
acima citado quando colidiu na traseira de seu veículo ou até mesmo quando atropelou o cachorro 
e as crianças GUSTAVO e PAULA, respectivamente. Que segundo comentários de vizinhos, o 
condutor do veículo responsável pelo atropelamento estava em altíssima velocidade. Que o depo-
ente afirma que percebeu o estado de embriaguez do condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor 
branca, placa DGA-1132, pois tal estado era visível. Que não conhece o condutor do veículo, mas 
facilmente constatou que o mesmo estava inclusive com dificuldades de pronunciar, tamanho era o 
estado de embriaguez alcoólica do mesmo. (...)” (sic- fls. 28/30)

O pai das vítimas, Sr. Paulo Cesar Rodrigues dos Santos, viu os seus filhos desacordados no local 
do acidente e prestou-lhes socorro imediato, uma vez que o autor do fato havia se evadido do local. Disse 
que, em razão da velocidade do veículo que lhes atingiu, as crianças foram projetadas a uma distância de 
aproximadamente 20 (vinte) metros, destacando que soube, através de vizinhos, que o réu havia ingerido 
“bebida alcoólica durante quase todo o dia 05/06/2015” (fl. 41) e deixou o local em “visível estado de 
embriaguez alcoólica” (fl. 41)”.

Veja-se:

“Que a respeito do acidente em questão, o declarante tomou conhecimento através de seus amigos 
e vizinhos que presenciaram o atropelamento que o condutor do veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor 
branca, placa DGA-1132, de alcunha “ZUZU”, vinha trafegando em altíssima velocidade pela Rua 
Tancredo Neves, com os fatróis desligados, apenas com a “meia-luz” acesa, atropelou um cachorro, 
em seguida atropelou seus filhos GUSTAVO e PAULA que estavam na calçada e em uma bicicleta, 
os quais foram lançados para o alto e a uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros, tendo 
ainda colidido na traseira de um veículo VW/FUSCA, cor AMARELA, placa CFI-7231, lançando 
o veículo sobre um barrando e uma cerca da rua (…) algumas testemunhas que viram ZUZU 
ingerindo bebida alcoólica durante quase todo o dia 05/06/2015 (…) que quando ZUZU deixou o 
local, o mesmo se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica (...)” (sic- fls. 40/41).

A testemunha Cícero Dantas Maia disse que esteve a todo o momento no local dos fatos e que o 
réu não foi ameaçado por ninguém, tendo empreendido fuga, sem prestar socorro às crianças, por sua 
própria vontade. Esclareceu que o condutor estava a conduzir o veículo em uma velocidade média de 80 
a 100 km/h e que ele havia atropelado um cachorro na “esquina da Rua Manoel Novais” (fl. 44), antes de 
ter atingido as vítimas. Aduziu, outrossim, que soube que, momentos antes do fato narrado na denúncia, 
Edivanei Lopes quase havia atingido um motociclista, tendo sido bradada a seguinte frase: “ESSE CARA 
OU VAI MATAR UM OU VAI PROVOCAR UM ACIDENTE AI!” (sic- fl. 45).

Veja-se:

“Que no dia 05/06/2015, o depoente havia acabado de chegar em sua residência por volta das 
19h00min, quando sua esposa EDNA MACEDO DA PURIFICAÇÃO ouviu um barulho e afir-
mou ao depoente que alguém havia colidido com seu veículo que estava estacionado na calçada de 
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Luciano Pereira Rua, funcionário de um estabelecimento comercial situado na Rua Pataxó, teste-
munhou que, no dia 05/06/2015, viu o réu “ingerindo bebida alcoólica durante o dia todo em no Bar do 
Da Mata Véia” (sic – fl. 66). A testemunha esclareceu que viu Edivanei, no período da manhã, no citado 
bar, já em estado de embriaguez, uma vez que, ao tentar subir em seu caminhão, o réu tropeçou e caiu. 
Disse, ainda, que, no início da tarde, Edivanei voltou e lá permaneceu ingerindo bebida alcoólica até às 
18h30min.

Veja-se:

Luciano Pereira Rua, em juízo (mídia audiovisual de fl. 200), disse que mora no local há 2 anos e 
meio; que é empresário, tem um mercado, chamado Comercial Pais e Filhos, em Mimoso II, na rua 
Patachós; que nasceu em Paraíso, Tocantins; que tomou conhecimento do atropelamento de duas 
crianças; que não sabe quem foi que atropelou as crianças; que só viu o acusado saindo do bar; que 
ficou sabendo depois que a pessoa que viu saindo do bar foi quem atropelou as crianças; que o acu-
sado morou perto dele; que viu o acusado saindo do bar do Sr. Osvaldo; que não sabe a hora certa 
que ele saiu, mas era a tardezinha; que tinha visto o acusado mais cedo no bar, que não sabe se era 
antes de meio-dia ou depois, mas que o viu saindo e depois voltando; que da primeira vez que o viu 
ele ficou um tempo no bar; que o viu bebendo; que não sabe se ele ficou bebendo muito tempo, mas 
que o viu bebendo cerveja; que da segunda vez também o viu bebendo, mas viu mais a hora que ele 
saiu; que da primeira vez que ele estava no bar, não viu ele saindo, só sabe que ele saiu e voltou; que 
viu o acusado no caminhão, mas não se lembra se foi no mesmo dia ou no dia anterior; que não viu 
o acusado chegando de caminhão no bar, que viu ele passando em frente ao seu comércio; que da 
primeira vez não viu se ele estava embriagado pois não chegou perto para conversar; que das duas 
vezes que viu o acusado ele estava sentado; que viu que o acusado estava entrando no caminhão e 
voltou para trás, mas por atender muitas pessoas no dia, não sabe se isso aconteceu no dia do fato, 
mas que lembra de ter visto essa cena; que viu que o acusado “deu uma desequilibrada”; que no 
período da tarde viu o acusado no bar ‘uma horinha’ que não sabe dizer quanto tempo ele ficou; 
que da segunda vez só viu o acusado bebendo cerveja; que quando o acusado saiu da segunda vez, 
saiu patinando com o carro, cantando pneu; que não viu o acusado entrando no carro; que viu 
que o acusado ia batendo o carro no rapaz que estava saindo de moto, que até falou para o rapaz 
da moto para sair rápido; quer foram duas situações, uma que conseguiu avisar ao motociclista e 
outro em que o acusado freou; que quando o acusado saiu já estava escurecendo; que não sabe dizer 
se o acusado tem o hábito de beber e dirigir; que foi no local do fato depois, fazer uma entrega, 
mas que não passou por lá para ver o que tinha acontecido na hora; que quando passou não tinha 
mais nada; que não viu o acusado fazendo um 'cavalo de pau' ao sair do bar. Que depois do fato o 
acusado não o ameaçou ou a sua família; que viu o acusado bebendo cerveja, mas não pode afirmar 
se ele estava bêbado, porque não dá pra ver na fisionomia, só se ele estivesse andando; que quando o 
acusado cantou pneu, fez isso para sair, que ele deu o primeiro arranque e freou por causa do rapaz 
e o segundo arranque a moto desviou e ele saiu; que a rua era a principal, que o lado do bar era na 
contramão e ele saiu; que a rua era a principal, que não tem sinalização, mas a preferência para sair 
era do acusado; que não sabe informar se o acusado era violento ou “cachaceiro”; que, pelo que viu, 
o acusado é uma boa pessoa.
Osvaldo Sodré de Andrade, proprietário do “Bar do Laboré” [também conhecido como Bar do 
Da Mata Véia], disse (fls. 70/72 e mídia audiovisual de fl. 200) que, no dia dos fatos, Edivanei se 
fez presente em seu bar e lá ingeriu cervejas e conhaque. Esclareceu que o réu lá chegou por volta 
das 10h, ingeriu bebida alcoólica por duas horas, saindo às 12h. Após, retornou às 17h, quando 
continuou a ingerir bebidas até às 18h30min. Segundo a testemunha, o réu ingeriu cerca de “20 
(vinte) garrafas de cerveja de 300 ml cada uma” (sic- fl. 71) e “cerca de 05 (cinco) a 06 (seis) doses 
de conhaque” (sic- fl. 71). Osvaldo aduziu que o réu estava em visível estado de embriaguez e acres-
centa que ele “sentiu-se mal e vomitou no banheiro de seu bar” (fl. 71).

Quando interrogado extrajudicialmente, o réu [que se apresentou espontaneamente à delegacia], 
reconheceu que, no dia 05/06/2015, estava a conduzir o veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor branca, placa 
DGA-1132, quando foi surpreendido por duas crianças, não conseguindo evitar a colisão. Nega, con-
tudo, ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, aduzindo que estava em uma velocidade de cerca 
de 30 km/h e que não prestou socorro às vítimas, porque estava sendo ameaçado pelas pessoas que se 
aglomeravam no local do acidente.

Confira-se:

que não lembra qual dia da semana; que o acusado estava sozinho, que era uma sexta-feira; que não 
sabe o que ele bebeu e nem a quantidade, mas que era álcool; que viu ele bebendo de 9 da manhã 
até umas 18h30/19h da tarde, que não viu ele saindo em momento algum; que quando ele saiu, ele 
estava muito bêbado, não estava nem se segurando em pé; que ele levantou para ir embora que não 
estava se segurando em pé e mal conseguiu abrir a porta do carro; que ninguém aconselhou ele a 
não dirigir; que ninguém falou com ele para não dirigir; que todos ficam com a consciência pesada, 
porque poderiam ter feito algo e não fizeram; que soube do acidente através do pessoal que co-
mentou na rua; que havia saído por volta das 18h30 para fazer uma cobrança e quando chegou em 
casa foi se arrumar para ir para igreja e seu marido disse que naquele dia não haveria igreja porque 
tinham acabado de atropelar os filhos do irmão Paulo, que é da mesma igreja do pai das crianças 
que foram atropeladas; que a distância do local do bar até onde as crianças foram atropeladas dá 
pra ir a pé, mas não é muito perto, que acredita que a distância é de duas ou três quadras. Que o 
acusado saiu “muito doido” no volante, que saiu correndo muito; que viu que uma pessoa passando 
de moto na hora quase se tornou vítima também; que pode ter acontecido de o acusado ter saído 
e voltado e a depoente não ter visto, até porque ela estava trabalhando, mas sempre que olhava ele 
estava no bar; que só o viu saindo de carro essa vez no final da tarde. Que não é amiga da família; 
que a esposa do acusado já foi sua cliente; que foi para delegacia porque a intimaram; que não saiu 
do trabalho, que almoçou lá no local mesmo; que viu o acusado das 9h às 18h lá.

Edilson Ferreira de Lacerda (fls. 62/64 e mídia audiovisual de fl. 200), que vende “espetinhos” em 
local próximo ao bar da Mata, disse que, no dia 05/06/2015, viu o réu bebendo naquele estabelecimento. 
Disse, outrossim, que viu Edivanei Lopes sair em seu carro por volta das 18h30min, com muitas dificul-
dades,”cantando os pneus” e “dando um cavalo-de-pau”, quase atingindo um motociclista que passava 
pelo local.

Confira-se:

“Que o depoente estava vendendo espetinhos quando por volta das 18h30min, viu ZUZU entrar 
no veículo dele, qual seja, um VW/GOL 1.6 CITY, cor BRANCA, com muita dificuldade em ra-
zão do seu estado de embriaguez alcoólica. Que ZUZU estava “ruim” mesmo. Que antes de sair do 
Bar do LABORÉ, um motociclista percebeu o estado de embriaguez de ZUZU e mesmo tendo a 
preferencial do cruzamento das ruas Severino Fracaro e Pataxó, parou a motocicleta para aguardar 
ZUZU passar com o veículo dele. Que ZUZU ficava acelerando e soltando o veículo e não passava 
pelo cruzamento. Que quando o motociclista enfim resolveu cruzar a rua, ZUZU simplesmente 
deu um “cavalo-de-pau” e saiu cantando os pneus, quase atropelando aludido motociclista. (...)” 
(fls. 62/64).

Em juízo, Edilson Ferreira de Lacerda (mídia audiovisual de fl. 200) disse que trabalha com es-
petinho; que tem um carrinho de espetinho, que fica em Mimoso II, na rua Severino, onde mora, que 
coloca o espetinho na porta de sua casa; que vende espetinho, caldo e “uma cervejinha”. Que não viu o 
atropelamento; que estava no espetinho e a vizinha disse que “Fulano de tal” saiu de lá e atropelou duas 
crianças; que acha que o carro era um Gol; que o rapaz saiu umas 18h; que o acusado saiu do bar; que 
não viu o acusado dentro do bar, que só o viu saindo; que viu que ele saiu cantando pneu; que quando 
colocou sua churrasqueira 18h, na frente do mercado Pai e Filho; que quando viu ele já estava dentro do 
carro; que quando ele saiu, saiu de vez com o carro, cantando pneu; que não sabe dirigir; que não confir-
ma que ele estava com sinal de embriaguez; que não viu o acusado fazendo um ‘cavalo de pau’, que o que 
viu foi que quando o cara da moto estava passando, ele ficava assim com o carro (andando para frente), 
mas que quando o cara da moto passou, ele saiu direto; que o “cara da moto” ia passando e foi depois 
que o acusado passou, ele rapou de vez; que não fala se foi uma manobra perigosa de trânsito porque não 
entende de carro nem de moto; que o local onde as crianças foram atropeladas não é próximo do local que 
viu o acusado anteriormente; que não tinha visto o acusado em outro local naquele. Que só sabe colocar 
o seu nome, que é até analfabeto; que no dia que prestou depoimento na delegacia não leram para ele o 
que estava escrito nos papeis em que ele assinou; que não se lembra de ninguém ter lido para ele; que não 
foi no local do fato; que sabia que Edivanei morava em outra rua, mas não tinha conhecimento dele; que 
quando ele passava, passava de carreta, direto do serviço dele. Que seu apelido é Gordo do espetinho; 
que na hora que o acusado passou, estava acendendo a churrasqueira; que o bar é perto, na esquina; que 
o bar tem sinuca e vende cerveja mesmo; que nunca foi no bar, porque não bebe, é evangélico; que não 
bebe mais refrigerante também, que o médico o proibiu; que não viu o acusado bebendo; que não viu o 
acusado sair trocando as pernas.
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50 km/h. Aduziu, ademais, que não prestou socorro às crianças, porque pensou que seria linchado pelos 
populares que se aglomeravam no local.

Veja-se:

No seu interrogatório judicial (mídia audiovisual de fl. 200), Edvanei Lopes disse que mora em 
Luís Eduardo Magalhães há 18 anos e que se mudou com seus pais; que os seus pais são os finados 
José Gonçalves Filho e Adenir Gonçalves Lopes; os quais foram mortos por Fagundes; que o seu 
pai sempre trabalhou com caminhão, carreta, mas no final ele estava com uma jacarezinho, carreta 
tipo Scania; que são 17 irmãos, que um morreu, são 16 vivos; que todos os homens são caminho-
neiros; que quando eram mais novos todos trabalhavam com seu pai; que puxavam lenha quando 
eram mais novos; que todos os seus irmãos são caminhoneiros e que ele cresceu fazendo isso; que 
não tirou a carteira antes porque andava sempre junto com seus irmãos, os ajudando; que dirigia 
dentro das fazendas; que todos os seus irmãos têm carteira de habilitação; que nunca “consultou” 
tirar; que começou a tirar a carteira agora, A e B; que quando o seu pai adoeceu venderam o cami-
nhão e compraram uma caminhonete porque ele não aguentou mais trabalhar por causa da diabe-
te; que todos os seus irmãos continuam trabalhando com isso, que às vezes viajam para Salvador; 
que alguns têm caminhão próprio mas não todos; que está há 13 anos com sua esposa, que tem casa 
própria; que na época do acidente tinha uma Mercedinha, 608, caminhão pequeno, bauzinho que 
vendia ração, fazia mudança, catava papelão e latinha; que tinha também o Golzinho; que o Gol-
zinho era dele, mas depois do acidente vendeu; que estudou até a 1ª série do primário; que parou de 
estudar por causa do trabalho; que com 9 anos morava em Barreiras, que lá tinha escola; que alguns 
dos seus irmãos estudaram mais; que as suas irmãs todas estudaram; que sabe escrever seu nome e 
sabe ler um pouco; que depois da tragédia ficou muito tempo sem beber; que parou de beber depois 
do acontecimento; que no dia do fato bebeu umas três doses de Montilla; que nunca usou drogas; 
que tem quatro filhos, um de 9 anos, uma de 5 anos, uma de 17 anos e um de 13 anos; que os dois 
filhos mais velhos moram com a mãe e ex-companheira do acusado e os mais novos moram com sua 
esposa. Que no dia do fato parou no bar “daquele senhor”, que estava bebendo nesse bar pela ma-
nhã e que, de sua parte, bebeu umas cinco cervejas e três doses de conhaque Montilla; que deu o 
horário de fechar e foi pra casa; que chegou em casa, sua esposa tinha ficado em Barreiras com seus 
filhos; que chegou em casa, ajeitou o almoço, comeu uma carne, tomou banho e deitou no sofá; que 
umas 15h foi trocar o pneu do caminhãozinho que estava furado e colocar o step; que subiu para o 
“senhor”, que ele não comentou o que tinha, mas que o depoente vai dizer a verdade; que tinha 
deixado dois mil reais guardado com o “senhor”, que já era por volta de 17h10/17h20, que falou 
com ele e esperou por 20min; que tomou a dose, mas vomitou; que desceu e cavalo de pau, não foi 
isso, mas quando acelera em estrada de chão, o carro derrapa; que foi descendo na estrada porque 
ia pegar a sacaria, para ensacar ração no outro dia de manhã, que só abre 8h o depósito; que quan-
do estava descendo viu um vulto, que sentiu que era um cavalo e quando viu que puxou e não sabe 
se eram as crianças ou um adulto, que quando viu aquele vulto, que quando puxou para a cerca, eles 
já estavam na metade da estrada para o lado de lá; que quando viu jogou para o lado do fusca, que 
tomou a pancada, que estava em 40km/50km, que uma estrada daquela não tem como o carro 
produzir mais do que isso, um carro baixo; que quando viu as pessoas puxando as crianças pediu 
para que não puxassem, que falou para chamar o SAMU; que foi nessa hora que começou a juntar 
gente; que foi quando saiu do local, que não resistiu porque sabia que as pessoas iam o linchar; que 
a perna dele tem problema, que nessa hora alguém sentiu que ele estava embriagado; que uma 
pessoa que não conhece o deu uma carona de moto até em casa. Que estava escuro, quando bateu 
o farol achou que era um cavalo, mas eram as pessoas perto do fusca; que achou que era um cavalo, 
porque o local é escuro e lá é empoeirado e a estrada é de chão; que a estrada é escura, que de um 
lado não tem luz e do outro é uma cerca da fazenda; que quando percebeu, puxou de vez pro rumo 
da cerca e o fusca foi empurrado, tipo fazendo a esquina de alguma rua; que pra se livrar do vulto, 
que não viu as pessoas empurrando o fusca, que na hora que sentiu, era eles empurrando o carro, 
que quando entrou na rua e viu o vultozinho das crianças, que quando puxou para o rumo da 
cerca, bateu no fusca e o carro pegou, que pegou no fusca e nas crianças, que se o fusca estivesse 
parado isso não teria acontecido, ele teria passado, parado no mato, mas que eles estavam empur-
rando o fusca; que viu o vulto, achou que era um cavalo, mas depois percebeu que eram as pessoas 
empurrando o fusca; que não viu as crianças no momento, que viu na hora em que foi passar do 
fusca, que foi quando segurou e viu que eles estavam em uma bicicletinha, atravessando, pegando 
a meia lua da estrada, que foi quando puxou para o rumo do fusca, que bateu no paralamas do 
fusca e pegou eles; que primeiro pegou no fusca e depois nas crianças; que primeiro bateu no fusca; 
que quando bateu no fusca, ele estava dobrando a rua e logo depois que bateu nas crianças, que 
estavam em bicicletinhas brincando com o cachorro; que não atingiu as crianças em cheio, que foi 
a lateral do carro; que na hora que bateu no fusca, o carro perdeu o controle e depois bateu nas 

“(...) Que o interrogado afirma que no último dia 05/6/2015, por volta das 19h30min, trafegava 
com o veículo VW/GOL 1.6 CITY, cor BRANCA, placa DGA-1132 (Rio da Conceição/TO), de 
propriedade de seu irmão Misael Gonsalves Lopes, pela Rua Tancredo Neves, Bairro Mimoso II, 
nesta cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, quando foi surpreendido por duas crianças que esta-
vam de bicicleta, as quais estavam na beira da calçada, atravessando a rua, tendo freado o veículo, 
todavia, não conseguiu evitar a colisão. Que o interrogado esclarece que freou o veículo, mas ainda 
colidiu na parte traseira de um veículo FUSCA que estava estacionado na rua, tendo atingido duas 
crianças que estavam de bicicleta. Que o interrogado afirma que a rua que estava trafegando possui 
má iluminação e quando fez uma conversão se deparou com as duas crianças de bicicleta, tendo 
tentado desviar, sem êxito, colidindo, ainda, na traseira de um FUSCA que estava estacionado 
no local. Que o interrogado relata que primeiro colidiu no FUSCA e depois colidiu nas crianças 
que estavam de bicicleta. (…) Que após o acidente de trânsito em questão o interrogado afirma 
que não prestou socorro às vítimas, pois sentiu-se ameaçado após ouvir comentários no local do 
acidente. Que o interrogado parou o veículo, desceu e foi até o local onde as crianças haviam sido 
atropelados, chegando a distância de poucos metros das vítimas, todavia, em razão de populares 
terem se aglomerado no local do acidente, resolveu deixar o local, o que fez de motocicleta. Que o 
interrogado afirma que viu passando pelo local um rapaz que não conhece em uma motocicleta e 
pediu carona, tendo ele o deixado em sua residência. (…) Que o interrogado afirma que não sabe 
precisar exatamente há quantos metros o veículo que conduzia parou distante das vítimas que havia 
acabado de serem atropeladas, mas confirma que foi há poucos metros, praticamente ao lado das 
vítimas. Que o interrogado chegou a ver quando um indivíduo do sexo masculino pegou uma das 
crianças e ainda a colocou sobre a calçada. (…) Que não chegou a ver o estado de saúde das vítimas, 
pois quando desceu de seu veículo muitas pessoas já haviam se aglomerado no local e o interrogado 
ficou com medo de ser agredido fisicamente. Que afirma que mesmo não tendo visto o estado de 
saúde das vítimas atropeladas, não entrou em contato com o SAMU através do fone 192, pois esta-
va muito assustado e não trazia consigo seu aparelho celular. (…) Que após o acidente de trânsito 
em questão, o interrogado afirma que permaneceu no local do fato por cerca de aproximadamente 
10 (dez) minutos, antes de pegar carona com um motociclista desconhecido (…) Que o interrogado 
afirma que não foi ameaçado de morte por nenhum indivíduo no local, mas ouviu comentários das 
pessoas questionando a respeito da pessoa que estava conduzindo o veículo responsável pelo atrope-
lamento. (…) Que o interrogado afirma que ingere bebida alcoólica, mas que esporadicamente faz 
uso de bebida alcoólica. Que quando ingere bebida alcoólica, o faz aos finais de semana e quando 
não está trabalhando, pois é proprietário de um caminhão e passa maior parte do tempo traba-
lhando. (…) Que no último dia 05/06/2015 o interrogado afirma que não ingeriu bebida alcoólica. 
Que não ingeriu bebida alcoólica no dia 04/6/2015, oportunidade em que esteve no município de 
Cristópolis/BA vendendo milho (…) Que o interrogado acredita que deveria estar a uma velocidade 
aproximada de 30 km/h (trinta quilômetros por hora) quando colidiu na traseira do FUSCA e atro-
pelou as duas crianças (…) Que conforme já afirmado, o interrogado afirma que não se afastou do 
local do acidente com o objetivo de se eximir de qualquer tipo de responsabilidade penal ou civil, 
pois somente deixou o local para preservar sua integridade física, vez que se sentiu ameaçado pelas 
pessoas que se aglomeraram no local do acidente. (…) Que o interrogado afirma que não possui 
Carteira Nacional de Habilitação (…) Que não faz uso de qualquer tipo de substância entorpe-
cente ou drogas afins (…) Que já foi preso nesta carceragem local acusado da prática dos crimes 
de embriaguez ao volante e corrupção ativa na mesma ocasião. Que já foi preso no município de 
Correntina/BA, acusado da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (…) 
Que o interrogado afirma que em momento algum tinha a intenção de atropelar ou causar algum 
mal às crianças e que infelizmente o que ocorreu foi uma fatalidade. Que não estava sob efeito de 
bebida alcoólica antes do acidente, pois não havia ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica antes 
de tomar a direção do veículo que estava conduzindo, o qual é de propriedade de seu irmão. Que 
procurou um advogado e compareceu nesta Delegacia de Polícia para esclarecer os fatos, pois teme 
por sua vida e a integridade física de seus familiares, pois tem consciência que a família das vítimas 
certamente está revoltada com a situação, pois viveu situação semelhante há meses atrás quando 
seus pais José Gonçalves Filho e Aldeni da Silva Lopes foram brutalmente assassinados nesta cidade 
de Luís Eduardo Magalhães/BA. Que por fim, volta a afirmar que não fugiu do local do acidente, 
mas somente deixou o local com medo de ser “linchado” pelas pessoas que se faziam presentes, 
principalmente familiares das crianças (...)” (sic – fls. 23/26)

Em juízo (mídia audiovisual de fl. 200), Edvanei Gonçalves Lopes aduz que, no dia dos fatos, be-
beu “umas três doses de conhaque Montilla” e “umas cinco cervejinhas” (09’50”), no período da manhã, 
esclarecendo que estava a conduzir o veículo, no local do incidente, em uma velocidade em torno de 40 a 
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HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), POR AUSÊNCIA 
DE DOLO EVENTUAL NAS PRÁTICAS IMPUTADAS NA PRONÚNCIA. AFASTADA. 
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADA NO LAUDO DE EXA-
ME DE LESÕES CORPORAIS (FLS. 164/164 VERSO), CERTIDÃO DE ÓBITO (FLS. 40) E 
PRONTUÁRIO HOSPITALAR (FLS. 166/168). INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO ANIMUS NECANDI, NA FORMA DO ART. 
18, I, DO CPB, NESTA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. CONJUNTO 
PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS, QUE, ATRAVÉS DAS CIRCUNS-
TÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS RESULTADOS, INDICA O DOLO EVENTUAL. 
APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DA MATÉRIA QUE SERÁ APRECIADA PELO CONSELHO 
DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA HOSTILIZADA QUE SE LIMI-
TA A DECIDIR APENAS SOBRE A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO ENCER-
RANDO UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA DELITIVA, CUJA COMPE-
TÊNCIA É DO TRIBUNAL POPULAR, JUIZ SOBERANO DO JÚRI. 2) EXCLUSÃO DA 
QUALIFICADORA PERIGO COMUM, PREVISTA NO § 2º, III, DO ART. 121 DO CPB. 
INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS DELINEADAS NOS AUTOS 
QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA - LOCAL DOS FATOS SITUADO 
NA RODOVIA BR-415. RODOVIA ILHÉUS-ITABUNA QUE FAZ PARTE DA ZONA UR-
BANA, COM TRÁFEGO INTENSO DE AUTOMÓVEIS E TRANSEUNTES. MOMENTO 
PROCESSUAL QUE NÃO COMPORTA O SEU AFASTAMENTO, POR NÃO SE REVE-
LAR ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE, SOB PENA DE USURPAR A COMPETÊN-
CIA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES: (STJ. REsp 912060. Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA.DJe 10/03/2008) . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
(Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0007051-83.2010.8.05.0103, Rela-
tor(a): Joao Bosco De Oliveira Seixas, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado 
em: 21/01/2015 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITOS TIPI-
FICADOS NOS ARTIGOS 121, CAPUT, DO CP, E ARTIGOS 306 E 309, DO CBT, EM 
CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E 
DE ANIMUS NECANDI. AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO 
CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DOLO EVENTU-
AL. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES 
PARA O HOMICÍDIO CULPOSO PREVISTO NO ARTIGO 302, DA LEI 9.503/97. IMPOS-
SIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Es-
trito,Número do Processo: 0006399-47.2012.8.05.0022, Relator(a): Julio Cezar Lemos Travessa, 
Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 05/10/2017 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELI-
MINAR QUE SUSCITA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DO JÚRI PARA 
O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, POR NÃO HAVER NOS AUTOS 
PROVAS QUE INDIQUEM A PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL. PREFACIAL AFAS-
TADA. ELEMENTOS PROBANTES IDÔNEOS COLIGIDOS AO CADERNO PROCESSU-
AL APONTAM PARA A PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS NO SENTIDO DE QUE O 
RÉU CONDUZIA O VEÍCULO SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA E DE MODO 
PERIGOSO, CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSIBILITA, NESSA FASE, A SUA PRONÚNCIA 
COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121 DO CP, IMPEDINDO A DESCLASSIFICA-
ÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO CULPOSO, COMO ORA PRETENDIDO. EXIS-
TINDO FORTES INDÍCIOS DA PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL NA CONDUTA 
APURADA, E DE SER O RECORRENTE O SEU AUTOR, RESTA MANTIDA A DECISÃO 
DE PRONÚNCIA QUE O SUBMETEU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO 
JÚRI PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121 DO CP. RECUR-
SO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITA-
DA, NO MÉRITO, IMPROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 
0008891-60.2012.8.05.0103, Relator(a): José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Camara Cri-
minal - Segunda Turma, Publicado em: 21/07/2017 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA 
DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL. SUPOS-
TA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA. 
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR 

crianças; que o carro dele não ficou ‘embicado’ no fusca, que isso não procede; que não viu quem 
falou “vai linchar, vai linchar”; que começou a juntar gente e ele pediu para ligarem para o Samu; 
que saiu a pé; que a história de que teria tentado se evadir com o carro aconteceu porque depois que 
bateu o carro no fusca e nas crianças o carro ficou parado; que saiu caminhando depois que desceu 
e começou a juntar gente no local; que saiu caminhando, que não correu porque tem um problema 
na perna; que saiu quando ouviu falarem “vai linchar”; que falaram perto dele que iam linchar, que 
se sentiu ameaçado e foi quando saiu de lá; que ninguém o perseguiu; (O senhor prestou algum tipo 
de auxílio financeiro a família das crianças?) que no começo, muita gente conhecida, da família, 
disse que o perdoava, porque sabe que ele não fez por querer, inclusive foi umas três ruas de onde as 
crianças estavam para a casa deles, do ‘senhor’; que pediu para ajudar, mas que falaram que no 
momento não estavam preparados para aceitar; que sofreu também, que estava em depressão, que 
não foi só uma pessoa que pediu para falar com Sr. Paulo. Que o seu carro não ficou muito danifi-
cado, mas quebrou em um lado, que ficou no local; que não sabe dizer se fizeram perícia no carro, 
que era para terem feito. Que pede muito perdão a Deus, que agradece muito ao pessoal que o in-
centiva; que muitas coisas não são igual ao que muita gente falava, que Deus está aí; que podem 
enganar o homem aqui embaixo, mas lá em cima... que está preso há dois meses no dia 15; que pede 
perdão, que Deus sabe o que faz, que vai sofrer demais; que sabe que não é fácil pra eles; que o dia 
do acidente era uma sexta-feira; que bebeu pela manhã e a tarde foi para casa, fez seu almoço; que 
o farol estava aceso, que o local já era escuro; que a velocidade estava de 45km para 50km, que não 
existe 46km, que estava a 50km; que não estava a mais de 50km, que se estivesse mais rápido não 
teria pegado as crianças, que passaria direto do fusca; que na hora que o carro bateu no fusca tinha 
gente empurrando o carro; que quando bateu na bicicletinha, as crianças caíram para o lado esquer-
do; que parou para socorrer, que a chave ficou até no carro, que o carro ficou ligado, que não deu ré 
para sair; que na hora que bateu, o carro rodou; que falou para senhora e disse para não pegar as 
crianças, que era para chamar o Samu; que o carro ficou distante do local, que não deu ré no carro; 
que correu de pé; que o carro ficou a frente do local, que já tinha acontecido o acidente, que desceu 
do carro e foi quando começou a juntar gente; que foi até na frente com o carro, 
que correu para o local, foi na hora que disse para a senhora para não puxar as crianças; 
que não voltou para o carro; que quem o levou foi o cara da moto, que não o conhecia, que ele o 
deixou em casa.

Nada obstante a versão apresentada pelo réu, há indícios de que Edivanei Gonsalves Lopes, no dia 
dos fatos, ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, dirigiu em alta velocidade em estrada de chão, 
sem a devida luminosidade dos faróis, em período noturno. Para além disso, há indícios de que Edivanei 
Gonsalves Lopes não tem habilitação para dirigir e que, antes de atingir as crianças, ele havia atropelado 
um cachorro e, antes disso, havia, supostamente, quase atingido um motociclista em frente ao bar em 
que estava a consumir bebidas alcoólicas. Assim, inviável a desclassificação requerida, na medida em 
que a versão sustentada pelo Ministério Público - é dizer, que o agente assumiu a possibilidade de lesar 
ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importou com isso, demonstrando indiferença quanto ao 
resultado- encontra ressonância jurídica nos autos.

Dessa forma, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por 
ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais 
verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

Destaque-se que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção ple-
na sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413, do CPP, que 
o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou 
de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, 
o Tribunal do Júri.

Em situações semelhantes, o E. TJBA assim decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS 
PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO III (PERIGO COMUM), C/C ART. 18, I, PARTE 
FINAL (EM RELAÇÃO À VÍTIMA JAILSON DIAS PATEZ) E ART. 121, § 2º, III (PERIGO 
COMUM), C/C ART. 14, II, E ART. 18, I, PARTE FINAL (EM RELAÇÃO À VÍTIMA AIL-
TON CHAVES DE SOUZA), TUDO NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO 
PENAL. PRETENSÃO RECURSAL: 1) DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMI-
CÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 302 
E ART. 302, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (HO-
MICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TENTATIVA DE 
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Por derradeiro, o pleito de afastamento dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, do CTB, em razão 
de bis in idem, merece acolhimento parcial.

Quanto ao primeiro (delito previsto no art. 306, do CTB), há de se considerar que, in casu, a 
embriaguez na direção do veículo automotor contribuiu, indissociavelmente, para a formação do juízo 
de pronúncia acerca da assunção, em tese, do risco por parte do agente em relação ao evento morte. De 
fato, no caso concreto, não se constata a presença de condutas autônomas, mas interdependentes, pelo 
que os crimes fim (homicídios) absorvem o crime meio (art. 306, do CTB), sendo de rigor a aplicação 
do princípio da consunção.

Ou seja, na hipótese vertente, não se pode fazer incidir as normas de concurso de delitos, sob pena 
de violação da proibição de bis in idem, pois o injusto do art. 306, do CTB, está de tal forma imbricado 
no suposto homicídio, que só pode ser avaliado em conjunto com ele.

O mesmo, contudo, não se pode dizer em relação ao art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, 
sobretudo porque, nos termos da exordial de fls. 02/06, o perigo de dano causado, em tese, por Edivanei 
Lopes não se esgotou concretamente no resultado morte das crianças. O Parquet narrou -e a instrução for-
neceu indícios que conferem plausibilidade jurídica à tese- que o réu conduzia seu veículo, sem a devida 
habilitação, ilustrando, inclusive, que ele estava a praticar “cavalo de pau” (fl. 04).

Consigne-se, outrossim, que nos autos há indícios de que Edivanei, antes de atropelar as crianças 
e um cachorro, quase havia atingido um motociclista, o que corrobora, em tese, a narrativa do Órgão 
no sentido de que ele estava “gerando, assim, perigo de dano para a Sociedade.” (fl. 03). Destaque-se 
que Edivanei, ao ser interrogado extrajudicialmente, reconheceu “que não possui Carteira Nacional de 
Habilitação” (fl. 25), o que por ele foi confirmado em juízo (mídia audiovisual de fl. 200).

Assim, considerando a distinção de bens jurídicos tutelados pelas normas em questão; a inexistên-
cia de relação de necessariedade entre os crimes previstos nos arts. 121, caput, do CP, e o art. 309, do 
CTB, e a peculiaridade do caso concreto, não há como se concluir, primo ictu oculi, que a conduta ante-
cedente está indissociavelmente vinculada à subsequente, pelo que não se verifica, de pronto, a relação de 
meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.

Isto posto, voto no sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO, apenas para excluir a parte dispositiva que pronunciou o réu como incurso no art. 
306, do CTB, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 000020-88.2018.8.05.0084. Relator(a): Des. 
Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 
05/02/2019)

TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFI-
CADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – RECONHECIDO 
DE OFÍCIO - NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES – RECURSO PREJUDICADO.

I. A vedação que se reconhece como “excesso de linguagem”, tem nascedouro nas objetivas dis-
posições do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, as quais delimitam a atuação do 
Julgador na fase de pronúncia, circunscrevendo-se a incursão analítica, apenas, à indicação da 
materialidade do fato e ao apontamento da autoria indiciária
II. A construção do decisum, como se infere, passando ao plano das ilações, gravita em seara in-
compatível com a análise de elementos indiciários autorais, mostrando-se, em verdade, muito mais 
típica de pronunciamentos da própria Acusação, especialmente para eliminar a possibilidade de 
acolhimento da tese defensiva.
III. Semelhante exacerbação se revela no enfrentamento das qualificadoras, quando o Julgador 
originário considerou provada a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem 
como o motivo fútil da conduta empregada.
IV. Tais elementos tornam, de fato, patente a ocorrência de exasperação do julgador no exercício do 
juízo de pronúncia, seja por demasia assertiva, seja por ilações sobre o comportamento do Réu, con-
duzindo, inexoravelmente, ao reconhecimento de que possuem inequívoco potencial de influenciar 
o ânimo dos jurados, aos quais, a teor do que preconiza o art. 480, § 3º, do Código de Processo 
Penal, é integralmente franqueado o acesso aos autos.

A ACUSAÇÃO DE QUE O RECORRENTE AGIU COM DOLO EVENTUAL. IMPOSSI-
BILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CTB). INADMISSIBILIDADE. TESES NÃO 
COMPROVADAS DE PLANO. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. NECESSÁRIA ANÁ-
LISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA DEVIDAMENTE 
PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FUNDADO NA EXIS-
TÊNCIA DO CRIME E EM RAZOÁVEIS INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDAS A SEREM 
DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN 
DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE 
PRONÚNCIA MANTIDA. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0001845-
04.2015.8.05.0139, Relator(a): Jefferson Alves de Assis, Segunda Câmara Criminal - Primeira Tur-
ma, Publicado em: 23/03/2018 )

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO 
(ART. 121, § 2º , III E IV - MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E RECURSO 
DE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS) ACUSAÇÃO DE DIRIGIR EM-
BRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE, ATROPELANDO E MATANDO, EM CIMA DO 
CANTEIRO CENTRAL, UM CASAL, ESTANDO A MULHER GRÁVIDA. PRONÚNCIA 
PELO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES, ART. 121, CAPUT, DO CP. RECURSO MA-
NEJADO PELO RÉU JONATAS WELLITON DE JESUS SANTOS VISANDO: 1) ABSOL-
VIÇÃO, VEZ QUE O RECORRENTE COMETEU O ACIDENTE DE FORMA CULPOSA 
E INEVITÁVEL DIANTE DA SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA. IMPOSSIBILIDA-
DE. VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE SÃO CONSISTENTES OS INDÍCIOS QUE SUGE-
REM SER O RÉU AUTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA, POIS TERIA ASSUMIDO A 
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RESULTADO FATAL DAS VÍTIMAS, SEM SE 
PREOCUPAR COM ISTO, PELA POSSIBILIDADE DE TER CONDUZIDO O SEU VEÍ-
CULO EM CONDIÇÕES TEMERÁRIAS E DE MANEIRA DESMEDIDA, O QUE BAS-
TA PARA A EMISSÃO DA PRONÚNCIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO 
SUMÁRIA. A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU COMPROVADA PELOS LAU-
DOS DE EXAME NECRÓPSIA DE FLS. 48/49 E 50/51. DECISÃO QUE OBSERVOU OS 
REQUISITOS PRECONIZADOS NO ART. 413, DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PUBLICO OBJETIVANDO A INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS  III E 
IV, DO § 2º , DO ART. 121, DO CP. CABÍVEL A INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, EIS 
QUE NÃO SE REVELAM AS MESMAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. POS-
SIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MEIO QUE SURPREENDEU 
AS VÍTIMAS, TENDO O RÉU, AO PERDER O CONTROLE DO AUTOMÓVEL, VINDO 
A SUBIR NO CANTEIRO CENTRAL, ATINGINDO-AS, DE SÚBITO, FINDANDO EM 
ATROPELAR E MATAR O CASAL. NUMEROSOS INDÍCIOS EXISTENTES NO LASTRO 
PROBATÓRIO DE QUE O PRONUNCIADO, COM A SUA CONDUTA, EXPÔS A GRAVE 
RISCO A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DE UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS 
AO IMPRIMIR AO VEÍCULO QUE CONDUZIA, VELOCIDADE MUITO SUPERIOR À 
PERMITIDA PARA O LOCAL, QUE É DE 60 KM, NÃO CONSEGUINDO CONTRO-
LÁ-LO, SUBINDO O CANTEIRO CENTRAL, ATROPELANDO COM VIOLÊNCIA AS 
VÍTIMAS FATAIS E RETORNANDO PARA A VIA, PODENDO ALCANÇAR OUTROS 
CARROS E PESSOAS QUE PODERIAM TER SIDO ATINGIDOS, INDISTINTAMEN-
TE. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO 
AO RECURSO DO RÉU JONATAS WELLITON DE JESUS SANTOS E DANDO PROVI-
MENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA, 
REFORMANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, INCLUIR AS QUALIFICADORAS 
CONSTANTES NO ART. 121, § 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, TRANSFERINDO A 
ANÁLISE DE SUAS PERTINÊNCIAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. (Classe: Recurso em Sentido 
Estrito,Número do Processo: 0017216-64.2010.8.05.0080, Relator(a): José Alfredo Cerqueira da 
Silva, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 05/07/2018)

Nesse contexto, em que pese os relevantes argumentos formulados pela defesa, rejeitam-se as alega-
tivas de absolvição sumária e de desclassificação, devendo-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, 
em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos 
do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



REVISTA BAHIA FORENSE

178 179

REVISTA BAHIA FORENSE

ao Tribunal do Júri, órgão soberano, a competência para apreciar o crime. A certeza de que o Réu 
praticou o crime descrito na Denúncia se baseou na palavra na vítima e das testemunhas, que 
reconheceram a atuação daquele.

A vítima reconhece o Réu como sendo o autor das lesões provocadas em sua pessoa. Em seu depoimento 
em juízo (fls. 67), afirma que quando se preparava para dormir, foi surpreendido pelo seu algoz, que 
tentou golpeá-lo com um facão na cabeça, oportunidade na qual conseguiu segurara a mão do agressor.
A testemunha de acusação, o policial Pedro Messias de Figuereido filho ( fls. 68), afirma que, ao con-
versar com a vítima no Hospital Municipal, esta relatou que o Acusado foi o autor dos golpes contra a 
sua pessoa. A outra testemunha de acusação, o policial Diego Andrei Trindade Valentim ( fls. 69), segue 
na mesma linha de intelecção, apontando ao Acusado a autoria delitiva. Em, suma, as testemunhas são 
uníssonas em atribuir a autoria do delito ao Denunciado.
Não obstante, o próprio Acusado não nega o fato, em que pese ter apresentado outra argumentação, na 
qual afirma ter agido em legitima defesa ( fls. 72).
Assim, do fascículo processual, são fartas as provas que apontam o Denunciado como autor 
do crime descrito na denúncia.

Portanto, dos elementos constantes dos autos, notadamente a prova oral colhida em regular instrução, 
não é o caso de se concluir pela absolvição do Réu ou pela eventual impronúncia. Em verdade, as teses 
defensivas poderão favorecer o Réu em Plenário, mas não neste momento, devendo estas serem apreciadas 
no momento oportuno. Ou seja, remetida a matéria ao juízo competente, o Conselho de Sentença apre-
ciará a procedência ou não das provas para a condenação ou absolvição do Denunciado.
Tanto a absolvição quanto impronúncia e a desclassificação são exceções e exigem prova imaculada das 
circunstâncias que a justifiquem. Descabida, portanto , nesta etapa processual, o reconhecimento da 
existência dos institutos tendentes a isentar de responsabilidade o denunciado , porque não há , nesta 
fase, provas incontestes de que ele não seja o responsável pelo crime.
DA(S) CIRCUNSTÂNCIA(S) QUALIFICADORA(S) 
Fútil, pois, é o motivo notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo me-
dius e em relação ao crime de que se trata. Caracteriza-se por uma enorme desproporção entre a causa 
moral da conduta e o resultado morte por ela operado no meio social.
No caso dos autos, há comprovação de que o delito foi praticado por motivos de ciúmes, por 
acreditar o Réu que sua esposa estivesse na residência da vítima, Cabe ao Conselho de Sentença decidir 
se o Réu praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento no caso con-
creto, constitui motivo fútiu que qualifica o crime de tentativa de homicídio qualificado.
Da mesma forma, a qualificadora constante no art. 121, §2º, IV, do CP, qual seja, “ outro recurso que 
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” também está devidamente configurada, confor-
me de depreende do depoimento da vítima, tendo restado consignado que esta se preparava para dormi 
quando foi atacada de forma repentina”. (SIC) [Originais não destacados]

Pois bem. A vedação que se reconhece como “excesso de linguagem”, tem nascedouro nas objeti-
vas disposições do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, as quais delimitam a atuação do 
Julgador na fase de pronúncia, circunscrevendo-se a incursão analítica, apenas, à indicação da materiali-
dade do fato e ao apontamento da autoria indiciária:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato 
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e 
da existência 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.”

O propósito delimitativo da norma legal vincula-se à segmentação das fases processuais nos proce-
dimentos afetos ao Tribunal do Júri (judicium accusationis e judicium causae), nos quais a análise meritória 
é da exclusiva competência do Conselho de Sentença, sem a influência do Magistrado.

Assim, em tal fase processual, o Julgador deve se abster, integralmente, de lançar sobre o conteúdo 
dos autos quaisquer valorações que extrapolem os restritos limites que lhe impõe a Lei Penal Adjetiva, ou 
seja, não lhe é dado valorar nada além da materialidade e dos meros indícios de autoria.

IV. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, declarando, todavia, ex officio, a nuli-
dade integral da decisão de pronúncia, proferida às fls. 98/102, determinando o retorno dos autos 
ao Juízo de origem para prolação de novo comando decisório, ficando, por conseguinte, prejudi-
cada a análise meritória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 000020-88-
02.2018.8.05.0084, da Vara Crime do município de Gentio do Ouro, em que figura como recorrente 
JILIARD CARVALHO DE SOUZA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito, 
declarando, todavia, ex officio, a nulidade integral da decisão de pronúncia, proferida às fls. 98/102, 
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de novo comando decisório, 
ficando, por conseguinte, prejudicada a análise meritória, e o fazem pelas razões a seguir:

RELATÓRIO

JILIARD CARVALHO DE SOUZA, irresignado com a respeitável sentença de pronúncia que o 
submeteu a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da comarca de Gentio do Ouro, como incur-
so nas reprimendas do artigo 121, §2°, incisos iI e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, interpôs o 
vertente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, objetivando transmutar o aludido decisum.

A decisão vergastada encontra-se encartada às fls.98/102.
O recorrente, em sede de razões, fls. 116/119, sustenta, em lépido espraiar, que a pronúncia guer-

reada revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista a inexistência de elementos que 
comprovem o animus necandi na empreitada criminosa, devendo, por consequência, ser a conduta des-
classificada para a de lesão corporal leve. Requer, ademais, o reconhecimento do concurso material com 
o delito apurado no processo 000020-58.2018.8.05.0084, uma vez que, conforme alega, não se trata de 
crime autônomo.

O Órgão Ministerial encartou suas contrarrazões, fls. 122/130, pleiteando o improvimento do 
recurso, assegurando que a decisão vergastada deve ser ratificada em todos os termos.

Em atendimento à exigência legal, o juízo de retratação encontra-se acostado à fl. 130-V, tendo 
sido mantido o decisum pelo magistrado de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça encartou sua manifestação, fls. 137/139, opinando pelo improvimento 
do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia, portanto, na sua inteireza.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais conhece-se do recurso.
Sem maiores digressões, inobstante os argumentos expendidos pela Defesa, imperioso reconhecer a 

nulidade da decisão de pronúncia, ainda que de ofício, levando em linha de conta o indubitável excesso 
de linguagem utilizado pelo magistrado primevo, quando de seu proferimento. Vejamos o seu teor:

“DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
A sentença de pronúncia, à luz do dispositivo nos art. 413,§1°, do CPP, deve cingir-se, motivadamente, 
á materialidade e aos indícios de autoria, bem como á especificação das circunstâncias qualificadoras e 
causas de aumento de pena, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade de acusação.
A materialidade, no que pertine ao fato que vitimou IDALINO SANTOS NASCIMENTO, é certa, 
revelada pelo Laudo de Exames de Lesões Corporais( fls. 76 e verso), que atesta as lesões provocadas na 
vítima por instrumento cortante. Não obstante, observa-se dos depoimentos prestados em sede extrajudi-
cial e judicial a ocorrência do delito ora apreciado.
Quanto a autoria, ressalto que o exame realizado, neste momento, está adstrito, tão somente, á presença 
dos elementos probatórios que tragam indícios suficientes para a sua identificação.
A autoria do crime pelo Denunciado restou comprovada pelas provas trazidas aos autos tan-
to na fase de investigação quanto ao decorrer da instrução processual, de tal sorte que cabe 
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notadamente por afirmar que as provas são robustas e convergem para a culpabilidade do 
acusado, que ele praticou o delito com dolo homicida e que as qualificadoras do motivo fútil 
e do meio cruel são, respectivamente, “evidente” e “desmascarada”. Excesso de linguagem 
configurado. Ilegalidade manifesta. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” 
(STJ - HC: 265967 SP 2013/0063060-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de 
Julgamento: 05/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLO-
SO (CP, ART. 121). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: AFIRMAÇÕES PEREMP-
TÓRIAS INDICANDO A AUTORIA. NULIDADE. VEDAÇÃO, DURANTE OS DEBATES, 
DE REFERÊNCIA À PRONÚNCIA (CP, ART. 478, I). GARANTIA DE ACESSO AOS AU-
TOS PELOS JURADOS E, OBVIAMENTE, AO CONTEÚDO DA PRONÚNCIA (CPP, 
ART. 480, § 3º). POSSIBILIDADE DE SEREM INFLUENCIADOS PELO EXCESSO 
VERBAL DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI. 1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, por 
isso que o magistrado deve limitar-se a apontar a materialidade e indicar comedidamen-
te indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º). 2. In casu, o paciente foi preso em 
flagrante em 1994, sob a acusação da prática de homicídio doloso, e solto em 27/11/09, 
sob o fundamento de que a prisão perdurava por tempo superior ao que determina a lei 
(CPP, art. 648), e restou pronunciado por crime de homicídio doloso, tendo o Juiz afir-
mado que “Ao exame dos autos tornam-se incontroversas a Autoria e a materialidade com 
referência ao réu Antônio André de Souza”, “o paciente matou uma pessoa” e “conheceu 
esta mulher somente a um mês, mais ou menos, e já matou uma pessoa por sua causa”. 
3. O juízo de reprovabilidade da conduta, tal como lançado na decisão de pronúncia, é apto 
a influenciar os jurados e, consequentemente, constitui violação ao preceito constitucional 
que define a competência do tribunal do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida (CF, art. 5º, inc. XXXVIII, d). Precedentes: HC 193.037/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚ-
CIA, DJe de 31/05/11; HC 99.834/SC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ e de 16/03/11. 4. 
O § 1º do artigo 413 Código de Processo Penal adstringe o juiz presidente do tribunal júri ao relato da 
confissão e dos depoimentos das testemunhas e à conclusão acerca da existência de indícios suficientes de 
autoria 5. O artigo 478, I, do CPP, mercê de vedar, durante os debates, referências à decisão 
de pronúncia e às posteriores que julgaram admissível a acusação, não impede, na forma do 
artigo 480, § 3º, do mesmo Código, que os jurados tenham acesso aos autos e, obviamente, 
ao conteúdo da pronúncia, caso solicitem ao juiz presidente, do que resulta a possibilidade 
de serem influenciados pelo excesso de linguagem que, in casu, ocorreu. 6. Recurso ordinário 
em habeas corpus ao qual se dá provimento para anular a decisão de pronúncia, a fim de que outra seja 
proferida.” (STF - RHC: 109068 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/02/2012, 
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-053 DIVULG 13-03-2012 PUBLIC 14-03-2012)

Sob essa perspectiva analítica, o conteúdo da decisão de pronúncia objeto da insurgência recursal 
(fls. 98/102) revela, de fato, exasperação do Julgador quanto ao exame de meros indícios da autoria deli-
tiva, avançando sobre o convencimento meritório.

Em que pese ser despiciendo transcrever novamente a decisão hostilizada para ilustrar os exces-
sos de linguagem, há de se destacar breves passagens em que, nitidamente, o julgador firma convicção 
definitiva da autoria do delito pelo pronunciado, inclusive com referências hipotéticas para elidir a tese 
defensiva, ultrapassando, pois, os limites analíticos do espectro de meros indícios, como exigido pela fase 
processual. Vejamos:

“A autoria restou comprovada pelas provas trazidas aos autos tanto na fase de investigação quanto 
no decorrer da instrução criminal [...]” “[...] A certeza de que o Réu praticou o crime descrito na 
Denúncia se baseou na palavra da vítima e das testemunhas, que reconheceram a atuação daquele 
[...]”; “[...] Assim, do fascículo processual, são fartas as provas que apontam o Denunciante como 
autor do crime descrito na denúncia”.

A construção do decisum, como se infere, passando ao plano das ilações, gravita em seara incom-
patível com a análise de elementos indiciários autorais, mostrando-se, em verdade, muito mais típica de 
pronunciamentos da própria Acusação, especialmente para eliminar a possibilidade de acolhimento da 
tese defensiva.

O regramento constitui relevante salvaguarda à incolumidade do livre convencimento dos jurados, 
com o fito de que estes não se pautem em valoração que não seja exclusivamente deles. Logo, que não haja 
influência do Magistrado condutor da causa, com a percepção antecipada do acervo probatório.

Disso resulta que, ao proferir a decisão de pronúncia, não se poderá admitir do Juízo expressões 
assertivas acerca da autoria delitiva ou mesmo da integralidade circunstancial do crime, haja vista que tais 
análises não lhe são legítimas, mas, ao revés, reservadas à exclusiva convicção do Conselho do Sentença.

Sobre o tema, bem discorre Fernando Capez:

“No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir 
sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena 
de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o ator do crime.
Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento 
escalonado. A decisão é meramente processual, e não de admite que o juiz faça um exame aprofundado 
do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as 
provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a 
natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequente desen-
tranhamento dos autos.” (in Capez, Fernando – Curso de Processo Penal, 18. Ed. – São Paulo : 
Saraiva, 2011, p. 638). [Destaques transcritivos]

No mesmo sentido, a doutrina de Alexandre Reis e Victor Gonçalves:

“Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessá-
ria a certeza jurídica que se exige para uma condenação. Em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar 
o réu, para não subtrair a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos 
contra a vida. Diz-se, pois, que nessa etapa vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dú-
vida o juiz manda o réu a Júri.
Como todo ato decisório, a decisão de pronúncia deve ser fundamentada e registrar a indicação dos 
caminhos intelectuais percorri- dos pelo prolator. A decisão, no entanto, não deve encerrar análise 
minuciosa das provas a ponto de influir no ânimo dos jurados, já que será nula se estiver per-
meada por excesso de eloquência acusatória. Veja-se a esse respeito o seguinte julgado do Supremo 
Tribunal Federal: “A sentença de pronúncia é nula quando extrapola os seus pressupostos 
legais, devendo abster-se o magistrado de realizar um exame aprofundado do acervo pro-
batório. A pronúncia exige, tão somente, que esteja evidenciada a materialidade do delito 
e presentes indícios suficientes de autoria. A conciliação do preceito constitucional que, de 
um lado, obriga a fundamentação das decisões judiciais, com aquele que, de outro, afirma a 
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, exige que o magistrado não se pronuncie sobre 
o mérito das provas” (HC 92.825-SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 8-4- 2008, 
DJE-078, divulg. 30-4-2008, public. 2-5-2008)” (in Processo penal : procedimentos, nulidades e 
recursos / Alexandre Cebrian Araújo Reis, Victor Eduardo Rios Gonçalves – 13. ed. – São Paulo : 
Saraiva, 2011, p. 70)[Originais não destacados]

Desse modo, ainda que, por vezes, como na específica hipótese dos autos, seja árdua a tarefa do 
Magistrado em estabelecer com precisão o liame entre a convicção indiciária da autoria e sua constatação 
em juízo de certeza, fato é que, caso ultrapassado tal limite, a decisão que pronuncia o Réu quedar-se-á 
imprestável para sustentar sua submissão ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência das Cortes Superiores reforça integralmente essa compreensão (em originais não 
destacados):

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO 
TENTADO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. NULIDADES. DIREITO AO 
SILÊNCIO INTERPRETADO EM DESFAVOR DO ACUSADO. EXCESSO DE LINGUAGEM 
CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus 
como substitutivo do meio processual adequado. 2. O silêncio do acusado foi nitidamente interpretado 
em seu desfavor pelo Tribunal de origem. Tal situação viola frontalmente o art. 186, parágrafo único, 
do Código de Processo Penal, o art. 5º, LXIII, da Constituição da República, além de tratados in-
ternacionais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8, § 2º, g) e, por isso, 
é suficiente para inquinar de nulidade absoluta o acórdão impugnado. 3. A fundamentação do 
acórdão confirmatório da pronúncia extrapolou a demonstração da concorrência dos pres-
supostos legais exigidos, encerrando juízo de certeza quanto à responsabilidade do paciente, 
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- HC: 310941 SP 2014/0321746-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LIN-
GUAGEM - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO - 2. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO 
AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO - ANÁLISE DO MÉRITO 
RECURSAL PREJUDICADA. 1. É nula a sentença de pronúncia que expressa juízo de valor 
acerca da consumação do crime ou da autoria delitiva, por incorrer em excesso de lingua-
gem, porquanto a análise exauriente das provas pode influenciar a decisão dos jurados e 
prejudicar o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento, mesmo que de ofício, de 
nulidade, por excesso de linguagem, da decisão de pronúncia, prejudica a análise do mérito 
recursal e impõe a imediata restituição dos autos ao juízo de origem para a prolação de novo 
decisum.” (TJ-MT - RSE: 00672860320098110000 67286/2009, Relator: DES. LUIZ FERREI-
RA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2009, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 05/11/2009)

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUTORIA E QUALIFICADORA – CONCLUSÃO – IMPRO-
PRIEDADE. Surge discrepante do figurino legal sentença de pronúncia que, embora lançada 
em página e meia, contém notícia de ser certa a autoria e de encontrar-se provada a qua-
lificadora. (RHC 103078, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, STF, Primeira Turma, julgado 
em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 
RMDPPP v. 9, n. 50, 2012, p. 80-84) [Originais sem destaque]

Em casos análogos, cito precedentes desta Egrégia Turma Criminal: o RESE de nº 0387608-
28.2012.8.05.0001 (julgado em 31.05.2017, Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra), bem como 
o RESE nº 0001146-53.2016.8.05.0082 (Relator Des. Nilson Soares Castelo Branco, publicado em 
13.02.2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para declarar, ex officio, a nulidade integral 
da decisão de pronúncia, proferida às fls. 98/102, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem 
para prolação de novo comando decisório, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise meritória.

É como voto.

*****

(TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0000149-87.2007.8.05.0146. Relator(a): Desa.Rita 
de Cássia Machado M.F. Nunes, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 
13/08/2014)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUA-
LIFICADO COM AGRAVANTE DE SER PRATICADO CONTRA IRMÃO (ART. 121, § 
2º, INCISO IV, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ”E”, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE 
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E PLEITO DE DESQUALIFICAÇÃO DO DELITO. IM-
PROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDA-
DE DO FATO E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE CAUSA 
EXCLUDENTE DA ILICITUDE E DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA QUE 
NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS DE MODO INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA 
DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE”. COMPETÊNCIA CONSTITUCIO-
NAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de José Barbosa de Souza Filho, 
insurgindo-se contra decisão proferida por juiz sumariante da 1º Vara Criminal da Comarca de 
Juazeiro/BA, que admitiu em parte a pretensão ministerial de que fosse o réu submetido a julga-
mento pelo Tribunal do Júri, pronunciando-o pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, 
inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal.
II. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de 
admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a prola-
tação da mesma, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de 

Semelhante exacerbação se revela no enfrentamento das qualificadoras, quando o Julgador originá-
rio considerou provada a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como o motivo 
fútil da conduta empregada, nos seguintes termos:

“Nos autos, há comprovação de que o delito foi praticado por motivo de ciúmes, por acreditar o 
Réu que a sua esposa estivesse na residência da vítima”.[..]
Da mesma forma, a qualificadora constante no art. 121,§2º, IV, CP, qual seja, outro recurso que di-
ficulte ou torne impossível a defesa do ofendido” também está devidamente configurada, conforme 
depreende do depoimento da vítima, tendo restado consignado que esta se preparava para dormir quan-
do foi atacada de forma repentina”.

Tais elementos tornam, de fato, patente a ocorrência de exasperação do julgador no exercício do 
juízo de pronúncia, seja por demasia assertiva, seja por ilações sobre o comportamento do Réu, condu-
zindo, inexoravelmente, ao reconhecimento de que possuem inequívoco potencial de influenciar o ânimo 
dos jurados, aos quais, a teor do que preconiza o art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal, é integral-
mente franqueado o acesso aos autos.

“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz pre-
sidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, fa-
cultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.
§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se neces-
sitam de outros esclarecimentos.
§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.
§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do 
crime se solicitarem ao juiz presidente.”

Em semelhantes hipóteses, outra não é a compreensão jurisprudencial:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. SUPOSTA VIO-
LAÇÃO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRO-
CEDÊNCIA. USO DE DIVERSAS EXPRESSÕES QUE EXPRIMEM CONVICÇÃO DO 
JUÍZO ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, ALÉM DE 
OUTRAS PONDERAÇÕES CAPAZES DE INFLUENCIAR O CONSELHO DE SENTEN-
ÇA. ANULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO DE 
EFEITOS AOS CORRÉUS PRONUNCIADOS (ART. 580 DO CPP). Agravo conhecido para dar 
provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o excesso de linguagem, determinando a anulação 
da sentença que pronunciou o recorrente e os corréus Ubirajara Conceição dos Reis, Jonaldo da Silva 
Mendes e Alberto Gonçalves Medeiros (art. 580 do Código de Processo Penal), a fim de que outra seja 
proferida sem o vício apontado.” (STJ - AREsp: 1002251 BA 2016/0276065-0, Relator: Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 19/12/2016)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SEN-
TIDO ESTRITO JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INA-
DEQUADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
PRISÃO CAUTELAR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu 
conhecimento. 2. O acórdão que mantém a sentença de pronúncia não pode se exceder de modo a prejul-
gar o acusado. O excesso de linguagem é evidente se o Tribunal de origem conclui que a autoria 
é “absolutamente inquestionável”, além de tecer outras considerações conclusivas sobre o 
mérito da causa. Deveria a Corte estadual limitar-se a verificar a existência de indícios sufi-
cientes de autoria, não lhe competindo concluir pela certeza de que o paciente seria o autor do 
delito. 3. Hipótese em que a custódia provisória foi decretada, fundamentalmente, para a garantia da 
ordem pública, em razão das circunstâncias concretas dos delitos (homicídios cometidos contra policiais 
civis). Destacou-se a real periculosidade do paciente, que inclusive possui antecedente criminal envol-
vendo arma de fogo, diante do modus operandi empregado. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida de ofício para, reconhecido o excesso de linguagem, determinar o desentranhamento do aresto 
atacado dos autos da ação penal, bem assim a sua colocação em envelope lacrado, vedada a sua utilização 
na sessão de julgamento, certificando-se, todavia, nos autos, o resultado do julgamento do recurso.” (STJ 
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fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuado 02 (dois) disparos de arma de 
fogo contra seu irmão Josias Barbosa de Souza, causando-lhe a morte, consoante descrito no Laudo de 
Exame Cadavérico de fls. 12/15 dos autos e certidão de óbito de fls. 16.

A peça acusatória foi recebida em 09/02/2007 (fls. 29/30).
O réu foi citado em 13/09/2007 (fls. 38), tendo apresentado resposta à acusação às fls. 67/68.
Concluída a instrução e apresentadas alegações finais (MP – fls. 71/74; e Defesa - fls. 76/81), o 

magistrado, na data de 28/06/2012, acolheu parcialmente a pretensão acusatória, pronunciando o de-
nunciado como incurso na sanção prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, 
ambos do Diploma Penal (fls. 82/86).

Intimados devidamente os sujeitos parciais do processo (fls. 88 e 126-verso), a defesa interpôs 
recurso em sentido estrito às fls. 90/91, com razões às fls. 99/107, pugnando pela reforma da decisão de 
pronúncia, no sentido de que seja o réu despronunciado, em razão de ter cometido o crime acobertado 
pela excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, alegando, em síntese, que a vítima estava lhe 
ameaçando de morte e virou-se para uma caixa de ferramenta próximo a ela, quando o acusado, temeroso 
de a mesma apanhar algum instrumento para feri-lo, antecipou-se e desferiu-lhe um tiro. Pede, ainda, de 
forma subsidiária, o decote da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

O presentante do Ministério Público, cientificado da impugnação (fls. 86), requereu, em suas ra-
zões de contrariedade, o seu improvimento, em virtude de estar suficientemente evidenciada, pelas provas 
carreadas aos autos, indícios de autoria e materialidade do delito e de sua qualificadora (fls. 108/113).

A matéria foi devolvida ao juiz sumariante, em virtude do efeito iterativo do instrumento proces-
sual em questão, que manteve seu decisum (fls. 114/115), do que foram cientificadas as partes (fls. 115 
e 124).

Em segundo grau de jurisdição, o feito tramitou regularmente (fls. 129/130), tendo a douta 
Procuradoria de Justiça opinado pela improcedência da irresignação (fls. 132/136).

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de José Barbosa de Souza Filho, insur-
gindo-se contra decisão proferida por juiz sumariante da 1º Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, 
que admitiu, em parte, a pretensão ministerial de que fosse o réu submetido a julgamento pelo Tribunal 
do Júri, pronunciando-o pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso 
II, alínea “e”, ambos do Código Penal. 

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

Nessa senda, tem-se que, da análise exauriente das razões de fato e de direito aduzidas, não assiste 
razão ao recorrente, pelos fundamentos explicitados alhures.

A pronúncia, segundo cediço, é decisão de natureza mista não terminativa, que consiste em um 
mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para 
a prolatação da mesma, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, 
de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da 
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Tais pressupostos encontram-se, incontestavelmente, preenchidos na situação em tela, como se 
passa a demonstrar.

O convencimento sobre a materialidade do fato decorre, como bem destacado no decisum vergas-
tado, das conclusões constantes do laudo de exame necroscópico e na certidão de óbito, que atestaram a 
morte da vítima (fls. 13/15 e fl. 16, respectivamente). Ademais, o referido laudo coaduna-se com os teste-
munhos e declarações coligidos tanto na fase inquisitorial (fls. 09/11-verso, 18 e 23), quanto na fase judi-
cial (fls. 51/55, 59/65), bem como a confissão do réu admitindo que ceifou a vida da vítima (fls. 45/47).

Os indícios suficientes de autoria também estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, visto 
que o denunciado confessou a autoria do delito (fls 45/47), autoria esta confirmada por todas as declara-
ções e testemunhos contidos no fólio.

acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se 
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
III. A materialidade do fato decorre, como bem destacado no decisum vergastado, das conclusões 
constantes do laudo de exame necroscópico e na certidão de óbito, que atestaram a morte da vítima 
(fls. 13/15 e fl. 16, respectivamente). Ademais, o referido laudo coaduna-se com os testemunhos e 
declarações coligidos tanto na fase inquisitorial (fls. 09/11-verso, 18 e 23), quanto na fase judicial 
(fls. 51/55, 59/65), bem como com a confissão do réu admitindo que ceifou a vida da vítima (fls. 
45/47).
IV. Os indícios suficientes de autoria também estão suficientemente demonstrados nos autos, visto 
que o denunciado confessou a autoria do delito (fls. 45/47), autoria esta confirmada por todas as 
declarações e testemunhos contidos no fólio.
V. Tese de que a conduta foi praticada sob o amparo da causa de antijuridicidade descrita no art. 
20, § 1º, c/c com o art. 25, os dois do CP (legítima defesa putativa), que não restou demonstrada 
de modo incontroverso. Da análise exauriente dos autos, em que pese haver prova da animosidade 
entre os irmãos, não se encontra lastro probatório suficiente que ateste de forma incontroversa que 
o acusado estaria diante de um cenário que representasse uma possível agressão de seu irmão, bem 
como teria empregado os meios necessários para repelir a aludida violência, de modo a afastar, nesta 
fase processual, a antijuridicidade de sua conduta.
VI. Quanto à pretensão de fundo de desqualificação da imputação, tem-se, em um juízo sumário, 
que não há provas irrefutáveis de que o ofensor não agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a 
defesa do ofendido, cumprindo apenas salientar que as declarações prestadas pelas testemunhas de 
acusação sugerem uma premeditação do crime e um ataque pelas costas da vítima.
VII. Do quanto exposto, não restou demonstrado de modo incontroverso na impugnação da de-
fesa, e nem nas provas acostadas aos autos, a certeza de que o suposto executor agiu em legítima 
defesa putativa e de que não agiu de modo a dificultar a defesa da vítima, sendo estas apenas versões 
possíveis diante do acervo probatório produzido.
VIII. Outrossim, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in du-
bio pro reo”, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos prova da materialidade e 
indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do “in dubio pro societate”, uma vez que a 
Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar 
tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência 
quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente 
responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado em nossos Tribunais 
Superiores.
IX. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
X. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000149-
87.2007.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura, como Recorrente, JOSÉ 
BARBOSA DE SOUZA FILHO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 
BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora 
Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra José Barbosa de Souza Filho, 
já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, 
c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal.

Segundo consta da petição inicial (fls. 02/03) - a qual se lastreou nos elementos informativos co-
ligidos em sede do Inquérito Policial n.º 363/2006 (fls. 06/28) - o suposto agente do fato teria, no dia 
23/04/2006, por volta das 10:00hs, na Rua Cesário Silva, nº 760, Município de Juazeiro/BA, por motivo 
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(TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0000258-38.2013.8.05.0002. Relator(a): Des. 
João Bosco De Oliveira Seixas, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Julgado em 
12/07/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROCESSO PENAL. RE-
CORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, 
INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÕES RECURSAIS. DESPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS DOS 
AUTOS QUE APONTAM O RECORRENTE COMO O RESPONSÁVEL PELOS DISPA-
ROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA APENAS POR “OUVIR DIZER”. NÃO 
REGISTRADA QUALQUER TESTEMUNHA OCULAR ACERCA DO FATO SUB JUDICE. 
CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS QUE SE REVELAM EXTREMAMENTE FRÁGEIS 
PARA EMBASAR A PRONÚNCIA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA MÍ-
NIMA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INTELIGÊN-
CIA DA REGRA INSERTA NO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRIN-
CÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE QUE DEVE SER OBSERVADO COM RESERVA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR ARGUIDA E DEMAIS TESES 
DEFENSIVAS PREJUDICADAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER REVOGADA. 
RECORRENTE QUE DEVE SER COLOCADO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, 
SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADA A PRELIMINAR 
ARGUIDA E AS DEMAIS TESES DEFENSIVAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000258-
38.2013.05.0002, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó, tendo como Recorrente 
TIAGO VINICIUS GOMES CORREIA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, restando prejudicadas a preliminar arguida e as demais teses de-
fensivas, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

“Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra r. decisum de fls. 167/171, cujo relatório 
adoto e acrescento que, após a devida instrução processual, o douto magistrado a quo pronunciou Tiago 
Vinícius Gomes Correia, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta infração 
à conduta delitiva descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, bem como mantendo a 
prisão preventiva do mesmo.

Irresignada, arrazoou a Defesa, alegando que: I) Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença 
de pronúncia diante do excesso de linguagem utilizado pelo douto magistrado a quo, o qual, no seu 
sentir, mostra-se capaz de desvirtuar a parcialidade no julgamento pelo Júri; II) No mérito, pugnou pela 
impronúncia do Recorrente, sustentando que a sentença se lastreou apenas no depoimento de Michele 
Morgana Alves, cunhada da vítima e esposa de um presidiário, este identificado como sendo primo de 
“Branco”, pessoa que teve inúmeras contendas com o Recorrente; III) No que se refere à imputação das 
qualificadoras dos incisos II e IV, sobrelevou inexistirem nos Autos provas sobre as mesmas - precisamente 
“ao recurso que dificultou a defesa”, sustentou ofensa ao art. 159, caput, do Código Penal, pois o laudo 
cadavérico deve ser elaborado por perito técnico e na quantidade de dois peritos oficiais (fls. 175/183).

Em contrarrazões às fls. 186/189, o Parquet rebateu as argumentações defensivas, pugnando pelo 
conhecimento e improvimento do Recurso.

A autoridade judicial manteve a decisão pelos próprios fundamentos (fls. 191).
Encaminhados os Autos à esta Corte de Justiça, foram distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus 

nº 0011170-32.2015.8.05.0000, vindo conclusos ao Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo (fls. 

Sendo assim, encontram-se presentes nos autos provas suficientes para o convencimento do magis-
trado dos dois elementos autorizadores da pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP, quais sejam, 
a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Insta salientar que o fundamento do presente recurso é a aventada tese de que a conduta foi pra-
ticada sob o amparo da causa de antijuridicidade descrita no art. 20, § 1º, c/c com o art. 25, os dois do 
CP (legítima defesa putativa).

A legítima defesa putativa é uma descriminante que pressupõe um erro quanto aos pressupostos 
fáticos de uma excludente de ilicitude, que quando inevitável, exclui o crime, retirando o caráter ilícito do 
fato típico praticado. Ocorre que, para a sua conformação deve haver prova inconteste de que, diante da 
realidade fática, posta poderia se deduzir que haveria uma injusta agressão, e mais, que a defesa utilizada 
foi a mais adequada possível para repulsar o falso ataque.

Nas razões de irresignação, afirma o defensor, lastreado principalmente no interrogatório do réu, 
que este estava sendo ameaçado de morte pela vítima e que quando esta virou-se para uma caixa de ferra-
menta próxima, o acusado, temeroso de a mesma apanhar algum instrumento para feri-lo, antecipou-se 
e desferiu-lhe um tiro. Entretanto, da análise exauriente dos autos, em que pese haver prova da animosi-
dade entre os irmãos, não se encontra lastro probatório suficiente que ateste de forma incontroversa que 
o acusado estaria diante de um cenário que representasse uma possível agressão por parte de seu irmão, 
bem como teria empregado os meios necessários para repelir a aludida violência, de modo a afastar, nesta 
fase processual, a antijuridicidade de sua conduta.

Quanto à pretensão de fundo de desqualificação da imputação, tem-se, em um juízo sumário, que 
não há provas irrefutáveis de que o ofensor não agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do 
ofendido, cumprindo apenas salientar que as declarações prestadas pelas testemunhas de acusação suge-
rem uma premeditação do crime e um ataque pelas costas da vítima.

Do quanto exposto, não restou demonstrado de modo incontroverso na impugnação da defesa e 
nas provas acostadas aos autos, a certeza de que o suposto executor agiu em legítima defesa putativa e de 
que não agiu de modo a dificultar a defesa da vítima, sendo estas apenas versões possíveis diante do acervo 
probatório produzido.

Outrossim, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in dubio pro 
reo”, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos prova da materialidade e indícios sufi-
cientes de autoria, predomina o princípio do “in dubio pro societate”, uma vez que a Constituição, nos 
crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do 
Tribunal do Júri, só podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívo-
ca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida. 
Este é o entendimento pacificado em nossos Tribunais Superiores, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL 
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIA-
LIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. [...] II- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que 
julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, 
simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas 
apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da 
formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
III - A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurispru-
dência desta Corte Superior. IV - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 305.267/
BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, 
DJe 12/05/2014).

Isto posto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

*****
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denunciado praticou a conduta típica de homicídio qualificado em face da vítima ALEX RICELI 
DOS SANTOS.
Informam os presentes autos que, no dia e local dos fatos, por volta das 14:00, a vítima encontrava-
-se no Bar do Sr. Nelson, quando o denunciado adentrou no local, vindo a vítima a dirigir-se a este, 
dizendo que sua presença não era bem vinda.
Assim, ambos começaram a discutir e a trocar agressões físicas com socos e tapas, momento em 
que as pessoas que estava ao redor começaram a separá-los. Em seguida, o denunciado evadiu-se do 
local e a vítima dirigiu-se ao Hospital, onde foi atendida.
Após sair do Hospital, a vítima deslocou-se à casa do pai do denunciado, para queixar-se do mesmo, 
no entanto, o pai do denunciado lhe aconselhou a voltar para sua residência, em razão da pericu-
losidade do denunciado.
Mais tarde, o denunciado dirigiu-se à casa da vítima, o qual de posse de uma arma de fogo, aguar-
dou a vítima sair da casa. Ato contínuo, diante da saída desta, o denunciado disparou contra a 
vítima cinco tiros.
Após o crime cometido, os populares aglomeraram-se no local, momento em que o denunciado 
começou a proferir ameaças contra estes, vindo em seguida a fugir do local. Posteriormente, a 
faleceu no local.
Diante da fuga do denunciado, este não prestou esclarecimentos na fase inquisitiva (...)”.

Extrai-se da Denúncia, portanto, que restou supostamente apurado que o crime teria ocorrido 
como represália do Recorrente, que, ao entrar em um bar da cidade, teria se incomodado com as observa-
ções feitas pela vítima sobre o mesmo, reagindo e entrando em luta corporal, sendo apartado pelas pessoas 
que estavam por perto; em seguida, embora cada um tivesse tomado seu caminho, apontou-se no sentido 
de que, posteriormente, naquele mesmo dia, quando a vítima tinha chegado em casa, o Recorrente teria 
ido à sua procura, disparando contra a mesma assim que a avistou.

Acerca desse contexto, entendeu o douto magistrado de primeira instância que havia prova da 
materialidade do crime e indícios de autoria, os quais, de forma exemplificativa, apontou que se encon-
travam no depoimento testemunhal de Michele Morgana Alves. É o que se infere dos seguintes trechos 
da referida decisão:

“(...) Isto posto, passo a analisar os elementos contidos nos autos, no espírito do quanto indicado 
pelo já mencionado artigo 413 do CPP.
A materialidade delitiva está confirmada, pelo laudo cadavérico, fls. 08/09.
Quanto aos indícios de autoria, que também comprovam a um só tempo a própria materialidade 
delitiva, tenho que se encontram, inicialmente, respaldados nos depoimentos prestados em juízo 
(fls. 96/101) e na fase inquisitorial, que indicam o acusado como aquele que supostamente realizou 
a ação delituosa.
Dessa forma, a prova oral colhida em juízo informa que os indícios a respeito do crime apontam a 
possível responsabilidade penal para o denunciado.
Com efeito, apenas a título exemplificativo, vez que análise exaustiva da prova produzida nestes 
autos pode superar o espírito comedido exigido no artigo 413 do CPP, o quanto asseverado pela 
Sra. Michele Morgana Alves na depol às fls. 10-11:

“que segundo dizem Alex olhou para Tiago e não teve nenhuma reação pois nada disse; 
que quando pensou que não Tiago deu uns tapas no peito do Alex e este para se defender 
de um murro no Tiago e Tiago revidou com outro murro que atingiu os olhos e abriu o 
supercílio de Alex do lado esquerdo, salvo engano; Que nisso dizem que as pessoas que 
estavam no bar que separou os dois e Alex saiu para a porta dos fundos e foi para o hospital 
e lá foi atendido pelo Dr. Joel e fez uma sutura e o doutro perguntou o que tinha sido e 
Alex disse que tinha sido uma queda de moto (...) que no que ele saiu logo em seguida es-
cutaram os disparos em torno de sete tiros todos atingindo o Alex; que a declarante estava 
em sua casa em Abaré quando recebeu a notícia e ficou sem acreditar e já diziam que o 
autor do fato tinha sido Tiago filho de Vavá”.

Apesar de uma detalhamento menor do quanto dito na depol, depoimento este recheado de riqueza 
de detalhes, na mídia encartada às fls. 104, da sua oitiva em juízo, a Sra. Michele Morgana Alves 
confirmou os elementos que corroboram os indícios de autoria em relação ao réu.

195), que converteu o julgamento do feito em diligência para que os autos retornassem ao Juízo de Origem 
para que providenciasse a intimação pessoal do Recorrente acerca da sentença de pronúncia (fls. 196).

Cumprida a referida diligência (fls. 202-v e 204-v), foi instada a se manifestar a douta Procuradoria 
de Justiça, quando opinou pelo conhecimento e improvimento do Recurso (fls. 205/212).

Retornaram-me conclusos, e por não dependerem de revisão, pedi inclusão em pauta para 
julgamento.

VOTO

Devidamente observada a regularidade dos requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.
Preliminarmente, arguiu a Defesa a nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso de lin-

guagem utilizado pelo douto magistrado a quo, o qual, no seu sentir, mostra-se capaz de desvirtuar a 
parcialidade no julgamento pelo Júri. Entretanto, entendo que tal preliminar se encontra prejudicada 
diante da razão que assiste à tese defensiva quanto à despronúncia do Recorrente.

Isso porque, como brevemente relatado, no mérito, insurge-se a Defesa contra a decisão que pro-
nunciou o Recorrente, sustentando que foi lastreada apenas no depoimento de Michele Morgana Alves, 
cunhada da vítima e esposa de um presidiário, este identificado como sendo primo de “Branco”, pessoa 
que teve inúmeras contendas com o Recorrente.

Ora, como cediço, no caso de crime doloso contra a vida, o seu julgamento compete ao Tribunal 
Popular, como juiz natural do feito, ficando restrito ao magistrado de primeira instância um mero juízo 
de admissibilidade da acusação que, através da decisão de pronúncia, e sem adentrar propriamente no 
mérito da ação penal proposta, encerra a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, remetendo 
a apreciação do meritum causae ao plenário, cujo assento constitucional se encontra previsto no inciso 
XXXVIII, alínea “d” do art. 5º da Carta Magna de 1988.

Nesse contexto, a impronúncia, identificada como despronúncia em sede recursal, somente é 
possível no termos do art. 414 do Código de Processo Penal, quando o magistrado sentenciante não se 
convence da materialidade do fato ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou participa-
ção na conduta delitiva imputada; já a absolvição sumária, é cabível apenas nas hipóteses taxativamente 
previstas no art. 415 do mesmo Códex, ou seja, quando o douto magistrado entende pela inexistência 
do fato, ou deste não constituir infração penal, ou de estar demonstrado não ser o denunciado o suposto 
autor do delito ou, por fim, quando existente alguma causa de isenção ou exclusão do crime.

De outro lado, conclui-se que, para a prolação da sentença de pronúncia, basta apenas que estejam 
presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou 
tentado, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, ex vi: “O juiz, fundamentadamente, 
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria 
ou de participação.”

Inclusive, lecionando sobre os referidos indícios de autoria nessa fase de julgamento, Guilherme de 
Souza Nucci, destaca que

“(...) é preciso relembrar que indícios são elementos indiretos que, através de um raciocínio ló-
gico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua uti-
lização como sustentação à pronúncia, bem como para outros fins (decretação de prisão preventiva; 
autorização para empreender uma busca e apreensão; base de uma condenação), é perfeitamente 
viável, desde que se tome cautela de tê-los em número suficiente, para garantir a segurança 
mínima que o devido processo legal exige.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014, fls. 687)- grifos nossos.

In casu, o Recorrente, vulgo “Tiago de Vavá”, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 
121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilite a defesa do ofendido) do Código Penal, 
sob a acusação de, no dia 01.07.2013, por volta das 21h00, supostamente de forma premeditada e após 
uma briga com Alex Riceli dos Santos, ter se dirigido à residência deste e ao avistar o mesmo saindo, 
disparado cinco tiros, o qual veio à óbito. Sobre tais fatos, discorreu a Denúncia que:

“(...) Consta do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 01 de julho de 2013, por volta das 
21:00, nas proximidades do Portal Abaré, Avenida Ministro Oliveira Brito, Centro, Abaré/BA, o 
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que não TIAGO deu uns tapas no peito do ALEX e este para se defender deu um murro no TIAGO e 
TIAGO revidou com outro murro que atingiu os olhos e abriu o supercílio de ALEX do lado esquerdo 
salvo engano; QUE nisso dizem que as pessoas que estavam no bar separou os dois e ALEX saiu pela porta 
dos fundos e foi para o hospital e lá ele foi atendido pelo dr. Joel e fez uma sutura (...) QUE o ALEX 
segundo dizem quando saiu do hospital foi até a casa dos familiares de TIAGO (...) e lá chegando en-
controu com o pai de TIAGO, VAVÁ e contou o fato da briga; QUE VAVÁ pediu para o ALEX SUBIR 
na moto e ai levou o ALEX até a casa da mãe de ALEX e pediu para este ficar dentro de casa porque esse 
“demoinho” nem eu consigo segurar; Que nisso o ALEX entrou dentro da casa e como ele estava com um 
boné a sogra da declarante e mãe do ALEX não viu o machucado e ai a mesma foi esquentar a comida 
do ALEX e NESSE intervalo o ALEX tornou a sair de novo para a rua; QUE no que ele saiu logo em 
seguida escutaram os disparos em torno de sete tiros todos atingindo o ALEX; (...) que todo mundo que 
estavam próximo viram o ocorrido mas ficam com medo de testemunhas: A PAULINHA DONA DO 
BAR, que estava aberto e fica perto do SAF; a tia de ALEX dona LOURDES CONHECIDA PRO 
LOURDES DE JOSINO; EUSINANE PRIMA DE ALEX que reside na Av. Ministro Oliveira Brito e 
a mesma viu quando TIAGO após os disparos saiu com a pistola nas mãos dizendo: que ninguém viesse 
atrás que mataria também (...) que já existia um problema entre as famílias, pois um tempo atrás, no 
ano de 2008, o TIAGO brigou com um primo do seu falecido cunhado ALEX cujo apelido é BRANCO 
e o nome é PAULINO; que foi agressão recíproca e passada a briga TIAGO não conformado passado 
alguns dias depois o TIAGO entrou na casa da avó do BRANCO E DO ALEX E BATEU EM DONA 
MARIA (...)” (fls. 10) – grifos nossos.

TERMO DE OITIVA DE JEHOVAH GOMES CORREIA FILHO, IDENTIFICADO 
COMO GENITOR DO RECORRENTE:

- Em juízo, ao ser ouvido como informante, afirmou que Alex compareceu até à sua residência, 
queixando-se de Tiago, dizendo que haviam brigado e que queria matar o mesmo; que, em função 
disso, o declarante levou Alex até a casa do mesmo, deixando-o na porta; que Tiago não morava 
com ele (fls. 104);
- Perante à autoridade policial, asseverou “(...)que não sabe o paradeiro do seu filho e também o mes-
mo não mora com o declarante mora com uma tia JAILDE GOMES CORREIA, no entanto a mesma 
está viajando; QUE desde o acontecido o declarante não tem visto o seu filho; QUE no dia do fato inclu-
sive uma hora antes do ocorrido da morte do rapaz o ALEX procurou o declarante pedindo para o decla-
rante tomar providências, pois tiveram uma briga antes, perto de uma academia e segundo o declarante 
ficou sabendo tudo começou porque o TIAGO estava numa academia perto de um bar e no bar estava o 
ALEX e ste quando viu o TIAGO no bar que foi pegar um copo partiu para cima do TIAGO dizendo: 
você sabe que eu não gosto de você, e foi dando um tapa no peito de TIAGO e este revidou dando também 
um tapa no mesmo, no ALEX; QUE o ALEX saiu dizendo que ia matar o TIAGO e ai o ALEX saiu e foi 
direito para casa do declarante contar a história pedindo providências; QUE o declarante mandou ele o 
ALEX vir dar queixa na delegacia, só que ele disse que não vinha; QUE o declarante de muito “pelejar” 
foi deixar o mesmo, ALEX de moto na casa dele; QUE o declarante deixou o mesmo em frente a casa 
dele e ai segundo conta a mãe do mesmo procurou de que tinha sido o ferimento no supercílio e o ALEX 
disse que tinha sido de uma queda de moto; QUE o declarante ainda falou com seu filho perguntando 
se o mesmo andava caçando problema e ai o TIAGO disse que o ALEX falou que ia matar ele TIAGO; 
QUE o declarante mandou TIAGO ir para casa; QUE o declarante deixou o filho na casa com a tia 
dele, irmã do declarante e de lá o declarante ficou conversando com o policial civil DIOGENES na casa 
de JUDITE tia de DIOGENES; QUE depois foi para a casa e questão de uma hora após aconteceu o fato 
do homicídio de ALEX que foi no centro; QUE o declarante tem certeza que foi seu filho TIAGO, pois 
esta questão é antiga envolvendo também um primo do ALEX de apelido BRANCO, MAS nessa briga 
do dia do fato o BRANCO não estava no meio; QUE depois do fato o declarante não falou com seu filho, 
mas todo mundo da rua viu o acontecido; QUE do conhecimento do declarante nunca viu o seu filho 
TIAGO armado ou em poder de qualquer arma de fogo; QUE o declarante acha que o TIAGO pode ter 
comprado essa arma de fogo tendo em vista que ele TIAGO tira o dinheiro da tia, ficava com o cartão e 
a mesma ganha bem e ai ele só pode ter conseguido o dinheiro dessa forma, pois o mesmo não trabalha; 
QUE o declarante quer que o mesmo seu filho TIAGO se apresente para pagar pelo que fez pois abalou a 
família; QUE o declarante trabalha aqui na delegacia como agente de presídio; QUE o seu filho TIAGO 
já foi preso respondendo alguns TCOs (...)” (fls. 19/20) – grifos nossos.

TERMO DA TESTEMUNHA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS:

- Em juízo, asseverou que não presenciou o crime e que ouviu barulho, mas não sabia o que era; 
que conhecia Alex e Tiago, mas não sabe dizer se havia desavença entre os mesmos; que quando 

Ressalta-se que o acusado fugiu da cidade na data dos fatos, motivo pelo qual não foi interrogado 
na depol.
Com efeito, as informações constantes no laudo pericial somadas à narrativa das testemunhas con-
figuram o possível “animus necandi”. Donde se atrai a competência do julgamento para o Egrégio 
Tribunal do Júri.
Portanto, não como impronunciar o acusado, posto que a não há qualquer espécie de prova com 
aptidão bastante de excluir a ilicitude ou culpabilidade extraída do possível evento criminoso, de 
modo a ensejar a sua absolvição sumária.
Assim, sem declinar nenhum juízo de valor acerca do possível delito analisado, amparado ainda 
pela égide do princípio norteador dos delitos de competência do Júri, na fase de pronúncia, a saber: 
IN DUBIO PRO SOCIETATE, estando comprovada a materialidade e a autoria com indícios 
que apontam para o acusado, outra alternativa não se me afigura mais oportuna e legítima, senão 
encaminhar o julgamento da causa ao E. Tribunal do Júri Popular, consoante determinação cons-
titucional.
Isto posto, passo a apreciar as qualificadoras contidas na Denúncia, sendo que é pacífica a juris-
prudências dos nossos Tribunais Superiores de que devem ser acatadas pela decisão de pronuncia 
as qualificadoras propostas pela inicial penal, para serem submetidas à apreciação do Conselho de 
Sentença, salvo se manifestamente improcedentes, o que, no meu humilde modo de entender, não 
ocorre na espécie.
Com efeito, existindo indícios de que o móvel delitivo teria sido uma discussão em um bar na cida-
de de Abaré pouco tempo antes do crime, esta qualificadora (motivo fútil) não pode ser descartada 
neste momento processual.
Da mesma maneira, também cabe ao corpo de jurados decidir se, acaso confirmada a responsa-
bilidade penal do réu, a forma utilizada para ceifar a vida da vítima, nas circunstâncias em que 
ocorreram o crime, materializaram ou não um recurso que dificultou a defesa da vítima.
(...)Por todo o exposto, pronuncio o acusado TIAGO VINÍCIUS GOMES CORREIA, supra qua-
lificado, como possivelmente incurso nas penas do art. 121, §º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, 
e, em consequência, submeto-o a julgamento perante o Tribunal de Júri (...)”. 

Entretanto, entende este relator através do exame acurado dos documentos do in folio que, embora 
a materialidade delitiva encontre-se positivada nos Autos através do Laudo de Exame Necroscópico de 
fls. 08/09, assiste razão à Defesa no que concerne à alegada ausência de indícios suficientes quanto ao 
Recorrente ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que teriam ceifado a vida da vítima.

Isso porque, do cotejo analítico das provas colhidas até o momento processual em comento, obser-
va-se que não foi apontada qualquer testemunha ocular, mas apenas obtidas informações de “ouvir falar” 
que o Recorrente teria matado a vítima. O que se atesta, portanto, são meras suposições do crime sub ju-
dice ter decorrido de uma briga que ocorreu entre o Recorrente e a vítima algumas horas antes de tal fato.

Nesse sentido, inclusive, infere-se o teor dos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e 
em Juízo (oitivas colhidas na audiência de instrução e julgamento, cuja gravação audiovisual se encontra 
na mídia acostada às fls. 104), conforme trechos a seguir transcritos:

TERMO DE OITIVA DE MICHELE MORGANA ALVES, IDENTIFICADA COMO 
CUNHADA DA VÍTIMA:

- Em juízo, ouvida apenas à título de informante, afirmou que o esposo, que é irmão da vítima, 
encontra-se preso por conta de um processo em São Paulo, relativo a um assalto; que “Branco” 
é primo do esposo; que, no momento dos fatos, estava em casa quando recebeu uma ligação de 
uma amiga informando que o cunhado estava morto e que havia sido assassinado por “Tiago de 
Vavá”; que, durante o velório, soube que o cunhado estava no bar quando Tiago chegou e, por 
conta de algumas desavenças antigas com o mesmo, iria se retirar do local; que, nesse momento, 
Tiago escutou e foi tirar satisfação com o cunhado, desferindo dois murros contra o mesmo; que o 
cunhado ainda foi atendido no hospital da cidade, levando dois pontos; que tudo ocorreu por volta 
das 19h30 (fls. 104).
- Perante a autoridade policial, asseverou que “(...) não presenciou o fato, mas teve informação de 
boatos de rua que durante o dia do fato, por volta das 15h30min ALEX estava no bar de NELSON onde 
costumava jogar dominó quando TIAGO ESTAVA DO LADO numa academia e saiu desta e foi até o 
local onde o ALEX estava e dise para este: você não sabe que eu não gosto de sua família; QUE segundo 
dizem ALEX olhou para o TIAGO e não teve nenhuma reação pois nada disse; QUE quando pensou 
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TERMO DA TESTEMUNHA NELSON SEVERIANO DA CONCEIÇÃO:

- Em juízo, asseverou que não presenciou o crime e não sabe dizer que havia desavença entre Alex 
e Tiago; que apenas ouviu dizer do pessoal da rua que Alex havia sido morto, mas não sabe quem 
fez (fls. 104).
- Perante a autoridade policial, asseverou que “(...) é proprietário de uma bar localizado no en-
dereço supra cotado (...) que no dia 01/07/2013, por volta das 15h:30, a pessoa de ALEX RICELI 
DOS SANTOS se encontrava no bar do depoente tomando cerveja sozinho quando ali entrou a 
pessoa de TIAGO DE VAVÁ entrou para pedir um copo descartável para tomar água na academia que 
fica vizinho ao bar e quando o mesmo se encostou no balcão e ficou esperando o depoente pegar o copo, a 
pessoa de ALEX levantou da cadeira e se dirigiu ao TIAGO da seguinte forma: “Eu não disse que não 
era para você entrar no lugar que eu tivesse?”, ao que TIAGO respondeu: “Sai dái seu bosta, você não 
sabe que eu não tenho medo de você?” Que, dito isso ALEX voltou a sentar na cadeira onde estava e 
TIAGO fez menção de sair, mas retornou de imediato e deu dois murros no rosto de ALEX ficou inchado 
na hora porque ele pediu para o depoente abrir a porta dos fundos do bar que dá acesso a outra rua e 
foi embora, não sabendo o depoente para qual lado ele foi porque fechou a porta rapidamente; Que, no 
começo da noite daquele mesmo dia o depoente já ouviu o pessoal comentando que TIAGO DE VAVÁ 
tinha matado ALEX com vários tiros de arma de fogo; Que, quando ALEX chegou no seu bar o depo-
ente notou que ela já “chegou tomado” mas ele se comportou normalmente e só se alterou depois que viu 
TIAGO entrando no bar; QUE, o depoente não sabia se existia uma inimizade entre TIAGO e ALEX; 
Que, ALEX tinha o costume de beber no bar do depoente mas nunca arrumou confusão. E TIAGO não 
costumava beber no referido bar (...)” (fls. 15) – grifos nossos.

Por sua vez, ao ser interrogado perante à autoridade judicial, pois somente foi preso durante o curso 
da ação penal, o Recorrente Tiago Vinicius Gomes Correia asseverou que não matou Alex e não tinha 
relação alguma com esse homicídio; que, no dia dos fatos, estava em casa e que não tem ideia de quem 
matou Alex; que não tem nada contra as testemunhas que prestaram depoimento.

Ora, diante de tal conjunto fático-probatório, mostra-se notória a dificuldade em se apontar ele-
mentos suficientemente capazes a indicar ter sido o Recorrente o autor dos disparos em comento: apesar 
de ter ocorrido uma briga entre ele e a vítima horas antes do homicídio, bem como de existirem “comen-
tários da rua” apontando o mesmo como sendo o responsável pela morte da vítima e do genitor deste 
ter ratificado extrajudicialmente no sentido de “(...) tem certeza que foi seu filho TIAGO, pois esta questão 
é antiga envolvendo também um primo do ALEX de apelido BRANCO (...)”, e, ainda, de ter sido atestado 
nos autos que ele desapareceu da cidade logo após o referido fato, registra-se que não foi mencionada 
qualquer testemunha ocular e, também, nada foi encontrado que o pudesse incriminar, como, p.ex, a 
arma de fogo utilizada no delito.

Ressalta-se que, em que pese este relator aferir, através dos depoimentos contidos na gravação au-
diovisual da audiência de instrução, um certo constrangimento de algumas testemunhas em relatar o que 
viram ou sabem acerca do ocorrido, tais circunstâncias, juntamente com as informações de apenas “ouvir 
dizer” sobre quem teria assassinado a vítima, revelam-se extremamente frágeis para embasar a pronúncia 
do Recorrente, inexistindo a segurança mínima acerca da existência de indícios de autoria delitiva impu-
tada ao mesmo.

Dessa forma, entendo que os documentos constantes nos autos, produzidos durante o inquérito 
policial e em sede judicial, não apontam para a existência de elementos suficientes sobre os indícios de au-
toria exigidos nessa fase do procedimento escalonado do Júri, impondo-se a despronúncia do Recorrente.

Sobre o assunto, inclusive, essa Corte de Justiça e outros Tribunais pátrios vem pontuando a neces-
sidade de ponderar, com as devidas reservas, o princípio do in dubio pro societate, que vigora nessa etapa 
procedimental, sob pena de submeter ao Tribunal do Júri uma situação que apresente indícios de autoria 
insuficientes a um julgamento:

“(...) VI - É certo que a fase de pronúncia constitui-se em mero juízo de admissibilidade 
da acusação, devendo dos elementos de prova coligidos aos fólios extrair-se, tão somente, 
indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitivas, a fim de preservar a com-
petência atribuída pela Constituição da República Federativa do Brasil ao Tribunal do Júri, 
ao tempo que determina que, na Decisão de Pronúncia, deve ser privilegiado o Princípio in 
dubio pro societate. Saliente-se nesta esteira que a previsão legal inserta no art. 413 do CPP 
expressamente traduz que não bastam quaisquer indícios para que se justifique a pronúncia e 

ouviu o barulho, achou que era fogos; que correu para trás da casa do delegado, sabendo depois que 
Alex estava morto (fls. 104).
- Perante à autoridade policial, afirmou “(...) que entre 20h00min e 20h30min a depoente saiu 
na porta dos fundos da sua casa, que também dá acesso a duas ruas, nesse caso a Nossa Senhora da 
Conceição (fundos) e a Cônego Pascoal (frente), mas que fica um pouco adiante do endereço do seu 
comércio, foi então que ouviu comentários de populares que a pessoa de TIAGO, FILHO DE VAVÁ que 
trabalha nesta Delegacia de Polícia, tinha matado a tiros momentos antes a pessoa de ALEX RICELI, 
que é sobrinho do esposo da depoente; QUE, em momento nenhum daquela noite a depoente foi até a 
rua de frente da sua casa, nem na rua da frente do seu comércio; QUE, a depoente não sabe informar 
se a vítima e o autor tinha algum tipo de inimizade, sabia sim que o TIAGO e o BRANCO, primo de 
ALEX, tinha uma rixa, mas que ALEX nada teve ou tem haver com a questão deles; QUE, não sabe 
informar se na tarde do dia do fato (01/07/2013), ALEX e TIAGO tinha se encontrado e gerado entre 
eles uma confusão (vias de fato) (...)” (fls. 12/13) – grifos nossos.

TERMO DA TESTEMUNHA EUSIANE TOLENTINO DA SILVA SANTOS:

- Em juízo, identificada como prima distante de Alex, afirmou que não viu Tiago saindo com a 
arma em punho; que conhece Tiago e ficou sabendo do homicídio de Alex; que estava no hospital, 
numa rua atrás do local dos fatos; que não viu o que aconteceu e não sabe dizer se existia desavença 
entre Tiago e Alex (fls. 104).
- Perante a autoridade policial, afirmou “(...) que a declarante acompanhou o rumo das pessoas e foi 
até as imediações do Abaré Net, onde pode vê a distância que tinha um corpo de alguém prostado no chão, 
mas devido a multidão não deu para vê quem era, foi então que ficou sabendo através dos populares que se 
tratava da pessoa de ALEX RICELI, primo da declarante; QUE, nesta ocasião as pessoas já falavam que o 
autor dos tiros era a pessoa de TIAGO, filho de VAVÀ da Delegacia; Que a declarante não sabe informar 
se havia ou não algum tipo de inimizade entre vítima e autor, bem como se entre autor e a família da 
vítima (...) que a declarante não comentou com ninguém que tinha visto TIAGO sair do local do crime, 
armado com pistola em punho e ainda dizendo que se alguém se aproximasse, ele também mataria; QUE 
não entende como alguém possa ter prestado tal informação à autoridade policial, se de fato isso nunca 
aconteceu  e é muito fantasioso, pois se tivesse visto algo que pudesse esclarecer respectivo crime, pronta-
mente prestaria declarações informando o fato, já que o que mais que é que o autor do homicídio de ALEX 
seja penalizado criminalmente(...)” (fls. 14/15).

TERMO DA TESTEMUNHA MARIA PAULA ALMEIDA FONSECA:

-Em juízo, afirmou que não presenciou o crime e nem viu o corpo de Alex; que, no dia dos fatos, 
estava na cozinha do seu comércio e ouviu uns disparos, mas não sabia o que era; que, quando ouviu 
uns gritos, fechou a porta e foi embora; que nunca presenciou briga entre Tiago e Alex (fls. 104).
- Perante a autoridade policial, asseverou que “(...) passou a ouvir gritos altos, nisso a depoente foi 
até a porta da frente do seu comércio, que na ocasião se achava apenas entreaberta e a fechou sem sequer 
ter tido a curiosidade de saber do que se tratava, queria mesmo era se proteger do que quer que fosse, por-
tanto, não foi até o local e tratou de imediatamente fechar seu comércio e ir para casa (...) que a depoente 
não teve a curiosidade de conversar com populares para saber o que se passava e prontamente foi para sua 
casa (...) que mesmo causando estranheza, até a presente data a depoente não perguntou a ninguém nem 
sequer ouviu falar por populares quem foi o autor do crime, não sabendo a mesma apontar quem poderia 
ter ceifado a vida de ALEX e a motivação do crime (...)” (fls. 15) – grifos nossos.

TERMO DA TESTEMUNHA JOSÉ MARIA JERICÓ:

- Em juízo, afirmou que não estava no momento do crime e nada viu; que é vigilante do hospital e 
escutou uns sete a oito disparos de arma de fogo no dia dos fatos; que viu o corpo da vítima apenas 
no hospital(fls. 104).
- Perante a autoridade policial, asseverou que “(...)que, naquela ocasião, populares comentavam 
que o responsável pelo crime era a pessoa de TIAGO, filho de VAVÁ que trabalhava nesta Delegacia de 
Polícia, apenas comentários, porque ninguém chegou para dizer que de fato havia presenciado o crime; 
Que não é verdade que o depoente tenha ido até o local onde ALEX caiu ferido e lá tenha recolhido al-
guns estojos que o tinha atingido mortalmente, se alguém assim informou, com certeza cometeu engano, 
pois em momento algum o depoente saiu do seu posto de trabalho para ir até o local do crime (...)” (fls. 
18) – grifos nossos.
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PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RETRATAÇÃO NÃO EXERCI-
DA. ACÓRDÃO DE FLS. 25/40 MANTIDO IN TOTUM.

I - Cuida-se de análise da possibilidade de Juízo de Retratação, nos termos do art. 1.030, II, do 
NCPC, em razão da interposição de Recursos Especiais pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia (fls. 46/60) e por José Moura Adorno (fls. 62/72) contra o Acórdão prolatado por esta Turma 
quando do julgamento do Agravo em Execução sob nº 0024189-71.2016.8.05.0000, que à unani-
midade, negou provimento ao recurso (fls. 25/40).
II- Ao que se percebe, a quaestio juris posta em debate nesta retratação é referente ao entendimento 
deste Colegiado no sentido de que o enunciado da Súmula nº 533, do Superior Tribunal de Jus-
tiça, editado pela Terceira Seção da Corte, em 10 de junho de 2015, deveria ser interpretado com 
critério, e não de forma exegética e literal, de modo a comportar relativização na hipótese de fuga, 
caso em que a audiência de justificação supriria a instauração de Procedimento Administrativo 
Disciplinar para o reconhecimento de falta grave.
III- De proêmio, é digno registrar que esse entendimento vem sendo firmado desde o julgamento do 
Agravo em Execução tombado sob nº 0024185-34.2016.8.05.0000 (Relator(a): Rita de Cassia Ma-
chado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 
08/03/2017), o qual, ressalte-se, transitou em julgado na forma em que prolatado (http://esaj.tjba.
jus.br/cpo/sg/search.do?paginaConsulta=1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNI-
FICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0024185-34.2016&foroNumeroUnificado=0000&de-
PesquisaNuUnificado=002418534.2016.8.05.0000&dePesquisa=. Acesso em 22/03/2018).
IV- Para melhor delineamento da matéria, sobreleva mencionar o enunciado da Súmula nº 533, 
do Superior Tribunal de Justiça: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da 
execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabe-
lecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor 
público nomeado.”
V- Depreende-se, da leitura da supracitada súmula, a imprescindibilidade de instauração de proce-
dimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, a fim de assegurar a ampla de-
fesa e o contraditório ao penitente, valores tão caros à execução penal, que ensejam a não aplicação 
da Súmula Vinculante nº 5 nesta seara, exigindo-se, portanto, a presença de advogado constituído 
ou defensor público nomeado.
VI- Não há dúvidas de que para a aplicação de sanções disciplinares que podem ser impostas pela 
autoridade prisional, a exemplo da advertência verbal (art. 53, I, LEP); repreensão (art. 53, II, LEP) 
e isolamento na própria cela (art. 53, IV, LEP), mostra-se imprescindível a instauração de prévio 
processo administrativo, nos exatos termos da Súmula nº 533, do STJ. A questão merece análise 
mais criteriosa, contudo, no que pertine às sanções exclusivamente judiciais, para as quais enten-
de-se que uma leitura abstratamente considerada, meramente literal e exegética do enunciado, se 
revela insuficiente, data venia, eis que o rol de faltas graves listadas na Lei de Execuções Penais é por 
demais plural, a merecer, por evidente, um tratamento hermenêutico diferenciado.
VII- É que, quando se trata de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disci-
plina (art. 50, I); possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem 
(art. 50, III); provocar acidente de trabalho (art. 50, IV); descumprir, no regime aberto, as condições 
impostas (art. 50, V); inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP (art. 50, 
VI) e ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comu-
nicação com outros presos ou com o ambiente externo (art. 50, VII), o juízo de identificação da falta, 
por parte do diretor do estabelecimento, ganha extrema relevância, ante a sua proximidade com 
os fatos, quando cometidos dentro do estabelecimento prisional e sob sua vigilância. Assim, nesses 
casos, a instauração de prévio processo administrativo, assegurada a presença de um defensor, se 
faz imprescindível, consoante disposto na Súmula nº 533, do STJ, eis que a cognição no âmbito 
administrativo é, nessas situações, mais alargada e aberta.
VIII- Lado outro, na hipótese de fuga (tal qual a sub examine) é de todo razoável compreender que 
a audiência de justificação, realizada na presença do juiz (destinatário final das razões aduzidas), na 
qual são observadas a ampla defesa e o contraditório, supre, à exaustão, a instauração de Procedi-
mento Administrativo Disciplinar para o reconhecimento de falta grave. A ratificar o entendimen-
to aqui esposado, vale trazer à colação decisão da Ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen 
Lúcia, datada de 03 de agosto de 2016 [data posterior à edição da súmula nº 533, do STJ ], que reco-
nheceu a falta grave praticada pelo recorrido, consistente em fuga, independente da instauração 
de procedimento administrativo disciplinar, já que havia sido realizada a audiência de justificação.

submissão do Réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo estes serem suficientes. 
Precedentes (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 0009114-91.2004.8.05.0103. Rela. Desa. Ivone 
Bessa Ramos.Data do julgamento: 04/02/2014. Data de registro: 06/02/2014)- grifos nossos.
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALI-
FICADO. RÉU DESPRONUNCIADO. O princípio do in dubio pro societate deve ser visto com 
ressalvas, pois não pode servir de substrato para o julgador submeter o réu a júri em qualquer hipó-
tese, sob o pretexto de que a competência constitucional é do Conselho de Sentença. Ocorre que, 
se o juízo submete ao Tribunal do Júri um acusado sobre o qual inexistem os mínimos ele-
mentos para a pronúncia, a vítima e a própria sociedade serão prejudicadas diante de eventu-
al absolvição, na medida em que ele não poderá ser submetido a novo julgamento. No caso dos 
autos, a sentença de pronúncia fundamentou-se tão somente no depoimento de parentes da vítima 
que declararam ter sido noticiados por terceiros do envolvimento do recorrente no fato delituoso. 
Demasiadamente frágeis os indícios de autoria, de modo que se revela inviável a pronúncia. 
Parecer do Ministério Público favorável ao provimento do recurso da defesa. RECURSO PRO-
VIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70059915587, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 10/07/2014)- grifos nossos.

Nos mesmos lindes, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. Embora seja possível pronúncia fundamentada em elementos colhidos no inquérito 
policial, não rechaçados na instrução contraditória, não devem seguir a Júri os casos rasos 
em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo.

2 - Na hipótese, a Magistrada, ao impronunciar o agravado, destacou que nenhuma das tes-
temunhas apontou o réu como o autor do crime. O Tribunal a quo, ao apreciar recurso em 
sentido estrito ministerial manteve o decisum.

3 - Alterar o entendimento firmado na instâncias ordinárias demandaria o exame aprofundado do 
material fático-probatório, vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta 
Corte Superior de Justiça.
4. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp 1245584/RS, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) – grifos 
nossos.

Anote-se que a despronúncia não implica em reconhecimento da inocência do Recorrente, mas, tão 
somente, da fragilidade dos indícios de prova colhidos nos presentes Autos, não impedindo, dessa forma, 
que nova Ação Penal venha a ser deflagrada, uma vez surgindo indícios de provas mais consistentes, nos 
termos do parágrafo único, do art. 414, do Código de Processo Penal.

Em virtude da presente despronúncia, impõe-se a revogação da prisão preventiva do Recorrente, 
devendo-se, assim, colocá-lo em liberdade imediata, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Com esses fundamentos, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO para despronunciar TIAGO VINÍCIUS GOMES CORREIA 
e, assim, expedir o competente alvará de soltura em favor do mesmo, restando prejudicadas a preliminar 
arguida e as demais teses defensivas”.

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da 
Bahia, o voto através do qual SE CONHECE E SE DÁ PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, 
nos termos ora expendidos.

*****

(TJBA – Reexame de Agravo de Execução Penal nº 0024189-71.2016.8.05.0000. Relator(a): 
Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal – 
Segunda Turma, Julgado em 20/03/2018)

REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO NCPC. AGRAVO EM 
EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
Nº 533, DO STJ, ÀS HIPÓTESES DE FUGA. ART. 50, II, DA LEI DE EXECUÇÕES PE-
NAIS. MANUTENÇÃO IN TOTUM DO ARESTO OBJURGADO. PRESCINDIBILIDA-
DE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO CASO VERTENTE. 
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positivamente o juízo de retratação, reformando o Acórdão de fls. 25/40, ao que foi apresentada di-
vergência, a qual foi acolhida, por maioria, pelos membros desta Colenda Segunda Turma da Primeira 
Câmara Criminal.

VOTO

Cuida-se de análise da possibilidade de Juízo de Retratação, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, 
em razão da interposição de Recursos Especiais pelo Ministério Público do Estado da Bahia (fls. 46/60) 
e por José Moura Adorno (fls. 62/72) contra o Acórdão prolatado por esta Turma quando do julgamento 
do Agravo em Execução de nº 0024189-71.2016.8.05.0000, que à unanimidade, negou provimento ao 
recurso (fls. 25/40).

Ao que se percebe, a quaestio juris posta em debate nesta retratação é referente ao entendimento 
deste Colegiado no sentido de que o enunciado da Súmula nº 533, do Superior Tribunal de Justiça, edita-
do pela Terceira Seção da Corte, em 10 de junho de 2015, deveria ser interpretado com critério, e não de 
forma exegética e literal, de modo a comportar relativização na hipótese de fuga, caso em que a audiência 
de justificação supriria a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para o reconhecimento 
de falta grave.

De proêmio, é digno registrar que esse entendimento vem sendo firmado desde o julgamento 
do Agravo em Execução tombado sob o nº 0024185-34.2016.8.05.0000 (Relator(a): Rita de Cassia 
Machado Magalhães Filgueiras Nunes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 
08/03/2017), o qual, ressalte-se, transitou em julgado na forma em que prolatado (http://esaj.tjba.jus.br/
cpo/sg/search.do?paginaConsulta=1&cbPesquisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&nu-
meroDigitoAnoUnificado=0024185-34.2016&foroNumeroUnificado=0000&dePesquisaNuUnifica-
do=0024185-34.2016.8.05.0000&dePesquisa=. Acesso em 22/03/2018).

Para melhor delineamento da matéria, sobreleva mencionar o enunciado da Súmula nº 533, do 
Superior Tribunal de Justiça: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução 
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, 
assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

Depreende-se, da leitura da supracitada súmula, a imprescindibilidade de instauração de proce-
dimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, a fim de assegurar a ampla defesa e o 
contraditório ao penitente, valores tão caros à execução penal, que ensejam a não aplicação da Súmula 
Vinculante nº 5 nesta seara, exigindo-se, portanto, a presença de advogado constituído ou defensor pú-
blico nomeado.

Não há dúvidas de que para a aplicação de sanções disciplinares que podem ser impostas pela 
autoridade prisional, a exemplo da advertência verbal (art. 53, I, LEP); repreensão (art. 53, II, LEP) e 
isolamento na própria cela (art. 53, IV, LEP), mostra-se imprescindível a instauração de prévio processo 
administrativo, nos exatos termos da Súmula nº 533, do STJ.

A questão merece análise mais criteriosa, contudo, no que pertine às sanções exclusivamente judi-
ciais, para as quais entende-se que uma leitura abstratamente considerada, meramente literal e exegética 
do enunciado, se revela insuficiente, data venia, eis que o rol de faltas graves listadas na Lei de Execuções 
Penais é por demais plural, a merecer, por evidente, um tratamento hermenêutico diferenciado.

É que, quando se trata de incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina 
(art. 50, I); possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (art. 50, III); 
provocar acidente de trabalho (art. 50, IV); descumprir, no regime aberto, as condições impostas (art. 50, V); 
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP (art. 50, VI) e ter em sua posse, utilizar 
ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo (art. 50, VII), o juízo de identificação da falta, por parte do diretor do estabelecimento, 
ganha extrema relevância, ante a sua proximidade com os fatos, quando cometidos dentro do estabeleci-
mento prisional e sob sua vigilância. Assim, nesses casos, a instauração de prévio processo administrativo, 
assegurada a presença de um defensor, se faz imprescindível, consoante disposto na súmula nº 533, do 
STJ, eis que a cognição no âmbito administrativo é, nessas situações, mais alargada e aberta.

Lado outro, na hipótese de fuga (tal qual a sub examine) é de todo razoável compreender que 
a audiência de justificação, realizada na presença do juiz (destinatário final das razões aduzidas), na 

IX- No caso sub oculi, foi oportunizada ao sentenciado a oitiva em juízo, em audiência de justi-
ficação, conforme consignado no aresto objurgado: “No caso dos autos, a formalidade foi expressa-
mente observada, eis que o Agravante foi ouvido em audiência realizada em 24/08/2016, quando foi 
acompanhado pelo Defensor Público Luiz Carlos de Assis Júnior, que, inclusive, se manifestou (...)” (fl. 
31). Assim, firma-se a compreensão de que anular o decisio objurgado malferiria os princípios da 
independência das instâncias e da inafastabilidade da jurisdição.
X- Por tais razões, interpreta-se o enunciado da Súmula nº 533, do Superior Tribunal de Justiça, 
cum grano salis, de modo a não fazer incidir a norma ali contida nas hipóteses de fuga. Malgrado 
não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, a 
exemplo do HC nº 385.834/RS (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUIN-
TA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017), há julgados do Supremo Tribunal Fede-
ral, ainda mais recentes, que dão supedâneo ao precedente desta Turma, a exemplo do RE 972.598/
RS (Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04/102017)
XI- Percebe-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo em sentido contrário ao 
quanto consignado na multicitada súmula, entendendo que “a oitiva do condenado pelo Juízo da 
Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Públi-
co, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre 
eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta 
grave durante o cumprimento da pena.”.
XII- Não é demais registrar, outrossim, que o julgado representativo da controvérsia, que deu 
origem à Súmula nº 533, do STJ (REsp 1.378.557/RS -julgado sob a sistemática de Recursos Repe-
titivos) sequer transitou em julgado, podendo, portanto, em tese, ter sua conclusão modificada em 
sede de eventual Recurso Extraordinário.
XIII- Se isso não bastasse, é de se compreender que a linha decisória estabelecida pela Súmula nº 
533, do STJ, acarretaria, venia concessa, a anulação de um sem-número de processos judiciais de 
reconhecimento de falta grave, tendo em vista a condição sabidamente precária do sistema prisio-
nal e o dado de conhecimento notório de que diversos presos não retornam ao cárcere após a saída 
própria ao regime de cumprimento de pena, o que causaria significativa instabilidade na execução 
da pena e descrédito das instituições.
XIV- Por derradeiro, entende-se que a audiência de justificação, realizada na presença do juiz (des-
tinatário final das razões aduzidas), do defensor e do Ministério Público, assegura a ampla defesa 
e o contraditório ao apenado, tornando o Procedimento Administrativo Disciplinar, em caso de 
fuga, um expediente redundante e puramente formal, que atribularia os recursos humanos dos 
Órgãos que atuam no já congestionado sistema da Execução Penal.
XV – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. Acórdão de fls. 25/40 mantido in totum.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nos autos do Reexame de Agravo em Execução Penal sob nº 0024189-
71.2016.8.05.0000, proveniente da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como agravante José 
Moura Adorno e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO, mantendo-se in totum o Acórdão de fls. 25/40, e assim o fazem pelas razões adiante 
expostas no voto da Desembargadora Relatora designada para lavrar o Acórdão.

RELATÓRIO

Em razão da interposição de Recursos Especiais pelo Ministério Público do Estado da Bahia (fls. 
46/60) e por José Moura Adorno (fls. 62/72) contra o Acórdão prolatado por esta Turma quando do 
julgamento do Agravo em Execução de nº 0024189-71.2016.8.05.0000, a 2ª Vice-Presidência deste e. 
TJBA devolveu os autos para reexame, a fim de possibilitar eventual juízo de retratação, nos termos do 
art. 1.030, II, do NCPC (fls. 84/85).

Iniciado o julgamento do presente Recurso na Sessão de 20 de março de 2018 (fl. 89), o Eminente 
Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, na condição de Relator, votou no sentido de exercer 
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Preliminar defensiva de ausência de PAD. A falta grave perpetrada pelo apenado não foi objeto de 
Procedimento Administrativo Disciplinar, mas tão somente de audiência de justificação, nos termos do 
artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, em cuja solenidade o agravante foi assistido por Defensor 
Público. Aludida audiência não supre a ausência do PAD, de modo que presente nulidade insanável, 
ensejando o acolhimento da preliminar aventada pela defesa. Exegese da Súmula 533 do STJ. Prejudi-
cada a análise do mérito recursal.
Prescrição. O lapso prescricional pertinente ao PAD é estipulado pelo art. 36, parágrafo único, do Re-
gimento Penitenciário Disciplinar, em 30 dias, a partir da recaptura, estando afastada a possibilidade 
do reconhecimento da referida transgressão em face da extinção da punibilidade pela ocorrência do 
instituto da prescrição.
PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. UNÂNIME”.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
4. Esse é o julgado objeto do presente recurso extraordinário, no qual o Recorrente alega contraria-
do o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
Argumenta-se que “a Câmara julgadora contrariou o inc. XXXV do art. 5° da Constituição Federal, 
porquanto deixou de considerar que, para o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, a 
realização de audiência de justificação se mostra suficiente para apurar o ato faltoso”.
Este o teor dos pedidos:
“Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL propugna seja 
admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, ao final, seja reformado o acórdão, para que 
ao efeito de restaurar a higidez da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave pelo recorrido, 
com seus consectários legais. Requer, outrossim, que seja afastada a extinção da punibilidade do apena-
do, determinando-se ao juízo da execução que seja instaurado o devido Procedimento Administrativo 
Disciplinar para a apuração da falta grave, nos teros da fundamentação”.
5. Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO.
6. Razão jurídica assiste ao Recorrente.
7. A decisão recorrida diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de suprir 
a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministé-
rio Público eventual nulidade decorrente da ausência do procedimento administrativo disciplinar. 
Assim, por exemplo:
“Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBS-
TITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E 
“I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: 
PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE 
O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCE-
DIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA 
TÉCNICA NO ATO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADADE SANÁVEL COM A OITIVA 
DO CONDENADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
DENEGADA. 1. ‘A Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de instauração do proce-
dimento administrativo disciplinar, sendo, entretanto, imprescindível a realização de audiência 
de justificação, para que seja dada a oportunidade ao Paciente do exercício do contraditório e da 
ampla defesa’. 2. A oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor 
e do Ministério Público supre eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica 
no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de fala grave 
durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes: HC 109.536, Primeira Turma, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 15.06.12; RHC 109.847, Primeira Turma, Relator o Mi-
nistro Dias Toffoli, DJ de 06.12.11; HC 112.380, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, 
DJ de 22.06.12. 3. In casu, a) o Juízo da Execução deixou de homologar o PAD sob o fundamento 
de ausência de defesa técnica no ato do interrogatório, destacando que a nomeação de advogado dativo 
vinculado ao órgão acusador (SUSEP) para atuar no feito violaria os princípios do contraditório e da 
ampla defesa; b) A Corte Estadual, no julgamento do agravo em execução interposto pelo Ministério 
Público afirmou que o ato do interrogatório realizado na via administrativa não acarretou qualquer 
prejuízo à defesa, bem como determinou fosse realizada audiência de justificação, nos termos do artigo 
118, § 2º, da LEP. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

qual são observadas a ampla defesa e o contraditório, supre, à exaustão, a instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar para o reconhecimento de falta grave.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTAS GRAVES. FUGA. DESNECESSIDADE DO PAD. Nos 
termos do Decreto Nº 47.594, de 23 de novembro de 2010, que alterou a redação do Regimento 
Disciplinar Penitenciário, na hipótese de cometimento de novo delito e fuga durante a execução da 
pena, fica dispensada a instauração de PAD. 
SÚMULA 533 DO STJ. Conforme entendimento unânime desta Câmara, embora a Súmula Nº 
533 do STJ determine a instauração de PAD para o reconhecimento de falta grave, tal recomen-
dação não deve ser aplicada em casos onde a falta é praticada fora do estabelecimento prisional.
PRESCRIÇÃO DO PAD. Aplica-se o disposto no art. 109 do Código Penal, considerando-se o 
menor lapso temporal previsto, que é de 03 anos, o qual ainda não transcorreu. Precedente STJ.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. A falta grave 
deve ser reconhecida, ante a orientação do STJ no RESP 1.336.561-RS, que afirmou que o re-
conhecimento da falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no 
cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
REGRESSÃO DE REGIME. A falta grave configurada pela fuga é suficiente para a regressão de 
regime (art. 118, inc. I, da LEP).
DATA-BASE. A data-base deve ser alterada, limitando-se o efeito tão somente para a progressão 
de regime.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO IMPROVIDO.

(Agravo em Execução nº 7006563221 – 0248599-54.2015.8.21.7000. 5ª Ccriminal TJRS. Desa 
Genaceia Da Silva Alberton. Publicado Ne 320/2016 Em 09/06/16 Dj Eletrônico)

A ratificar o entendimento aqui esposado, vale trazer à colação decisão da Ministra do Supremo 
Tribunal Federal Carmen Lúcia, datada de 03 de agosto de 2016 [data posterior à edição da súmula nº 
533, do STJ], que reconheceu a falta grave praticada pelo recorrido, consistente em fuga, independente 
da instauração de procedimento administrativo disciplinar, já que havia sido realizada a audiência de 
justificação. Ex vi:

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE EM JUÍZO (AUDIÊNCIA DE JUS-
TIFICAÇÃO): INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONS-
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da Repú-
blica contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O caso
2. O Juízo de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS, ao apurar o cometimento de falta 
grave pelo Recorrido, decidiu:
“A seguir, pela MM. Juíza foi dito que a justificativa apresentada pelo apenado não pode ser acolhi-
da, pois cabe ao apenado o cumprimento da pena imposta, importando a fuga em falta grave nos 
termos do artigo 50 da LEP. Ressalte-se que se trata da quarta fuga, tendo o apenado retomado o 
cumprimento da pena apenas por força da ação policial. Inobstante estivesse na casa de sua família em 
Novo Hamburgo, cidade sede do juízo da VEC, não tomou qualquer providência no sentido de se apre-
sentar para que fosse encaminhado para outra casa prisional, o que comprova que não tinha interesse 
em dar continuidade ao cumprimento da pena. Isto posto, reconheço a falta grave pela fuga ocorrida no 
dia 20-09-13 e regrido o regime de cumprimento da pena para o fechado. Altere-se a data-base para o 
dia 11-06-14, a qual servirá como base para nova progressão de regime. Decreto a perda de 1/3 dos dias 
remidos, com fulcro no artigo 127 da Lei de Execuções Penais,, uma vez que registra  quatro  fugas”.
3. O Recorrido interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul: “AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FALTA 
GRAVE. FUGA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PAD. SÚMULA 533 DO 
STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
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transitou em julgado, podendo, portanto, em tese, ter sua conclusão modificada em sede de eventual 
Recurso Extraordinário;

Se isso não bastasse, é de se compreender que a linha decisória estabelecida pela Súmula nº 533, do 
STJ, acarretaria, venia concessa, a anulação de um sem-número de processos judiciais de reconhecimento 
de falta grave, tendo em vista a condição sabidamente precária do sistema prisional e o dado de conheci-
mento notório de que diversos presos não retornam ao cárcere após a saída própria ao regime de cumpri-
mento de pena, o que causaria significativa instabilidade na execução da pena e descrédito das instituições

Por derradeiro, entende-se que a audiência de justificação, realizada na presença do juiz (desti-
natário final das razões aduzidas), do defensor e do Ministério Público, assegura a ampla defesa e o 
contraditório ao apenado, tornando o Procedimento Administrativo Disciplinar, em caso de fuga, um 
expediente redundante e puramente formal, que atribularia os recursos humanos dos Órgãos que atuam 
no já congestionado sistema da Execução Penal.

Isto posto, voto no sentido de NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo-se in 
totum o Acórdão de fls. 25/40.

*****

(TJBA – Agravo de Execução Penal nº 0019131-53.2017.8.05.0000. Relator(a): Desa. Aracy 
Lima Borges, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 31/10/2017)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 33, CAPUT, PAR-
TE I, C/C O ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006. RÉU CONDENADO À PENA TOTAL 
DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PROGRES-
SÃO AO REGIME SEMIABERTO EM 16/03/2016. PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O 
REGIME ABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de Agravo em Execução, que visa a reforma da decisão denegatória proferida nos autos 
da Execução Penal de nº 0832929-71.2012.8.05.0146, sob o fundamento de que incide, in casu, a 
fração de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, para fins de obtenção da progressão de regime.
2. É cediço que para a concessão da progressão de regime, faz-se necessário, além do preenchimento 
dos requisitos de natureza subjetiva, o cumprimento do requisito objetivo (lapso temporal), a teor 
do que dispõe o art. 112 da Lei n° 7.210/84. Por sua vez, os crimes hediondos e seus equiparados - 
como é o caso do tráfico de drogas –, receberam tratamento mais severo, a partir da vigência da Lei 
nº11.464, de 28 de março de 2007, que passou a prever a incidência da fração de 2/5 (dois quintos), 
em caso de apenado primário, ou de 3/5 (três quintos), se reincidente. 
3. Na hipótese sob análise, o Agravante não é primário, considerando que o mesmo já havia sido 
condenado por fato delitivo datado de 07/08/2007. Após ter sido beneficiado com o livramento 
condicional, em 19/09/2012, voltou a delinquir em 06/03/2014, ocasião em que foi preso em fla-
grante delito, permanecendo recluso desde então.
4. Sendo assim, no caso dos autos, computa-se a fração de 3/5 (três quintos) a partir do dia 
16/03/2016, que foi a data em que o Agravante progrediu para o regime semiaberto. Nestes termos, 
e considerando que, até a progressão para o regime semiaberto, o apenado cumpriu 07 (sete) anos, 
01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de pena, seu remanescente, após a progressão, é de 04 (quatro) 
anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias. Incidindo a fração de 3/5 (três quintos) sobre a pena remanes-
cente, e abatendo-se o prazo de remição, que é de 111 (cento e onze) dias, conclui-se que o Agra-
vante somente atingirá o requisito temporal para a progressão ao regime aberto em 24/10/2018.
Com esteio no Parecer Ministerial, CONHEÇO do Agravo em Execução, e lhe NEGO 
PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 0019131-
53.2017.8.05.0000, sendo Agravante FRANCISBERGUE DE SOUZA LIMA e Agravado o 
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e 

habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “ i”, da Constituição 
Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição 
desta Corte, por isso que inadmissível o writ substitutivo de recurso ordinário. 5. Outrossim, no caso sub 
examine, não há excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Ordem de habeas 
corpus denegada” (HC n. 110.278, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2013).
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave. Fuga. Pretendida nulidade do ato que 
reconheceu a prática da falta de natureza grave por ausência de procedimento administrativo disci-
plinar (PAD). Não ocorrência. Nulidade suprida na audiência de justificação. Oitiva do paciente em 
juízo, devidamente assistido por uma defensor e na presença do Ministério Público. Observância do 
preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV). Finalidade 
essencial pretendida no procedimento administrativo disciplinar alcançada de forma satisfatória. Prin-
cípio da instrumentalidade das formas (art. 154 e 244 do CPC). Aplicabilidade. Recurso ao qual se 
nega provimento. Reconhecimento da falta grave que implicou na perda integral dos dias remidos. 
Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitado ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei 
nº 12.433/11. Novatio legis in mellius. Possibilidade de retroagir para beneficiar o paciente. Princípio 
da retroatividade da lei penal menos gravosa. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (RHC n. 
109.847, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.12.2011).
8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do Regimento Inter-
no do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções 
Criminais de Novo Hamburgo, pela qual reconhecida a ocorrência de falta grave praticada 
pelo Recorrido, independente da instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2016. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO 981.901 RIO GRANDE DO SUL RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA RECTE

No caso sub oculi, foi oportunizada ao sentenciado a oitiva em juízo, em audiência de justificação, 
conforme consignado no aresto objurgado: “No caso dos autos, a formalidade foi expressamente observa-
da, eis que o Agravante foi ouvido em audiência realizada em 24/08/2016, quando foi acompanhado pelo 
Defensor Público Luiz Carlos de Assis Júnior, que, inclusive, se manifestou (...)” (fl. 31).

Assim, firma-se a compreensão de que anular o decisio objurgado malferiria os princípios da inde-
pendência das instâncias e da inafastabilidade da jurisdição.

Por tais razões, interpreta-se o enunciado da Súmula nº 533, do Superior Tribunal de Justiça, cum 
grano salis, de modo a não fazer incidir a norma ali contida nas hipóteses de fuga.

Malgrado não se desconheça a existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentido 
contrário, a exemplo do HC nº 385.834/RS (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017), há julgados do Supremo Tribunal 
Federal, ainda mais recentes, que dão supedâneo ao precedente desta Turma, a exemplo do RE 972.598/
RS (Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 
DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04/102017)

Ementa: Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento 
administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1. Nos termos das re-
centes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da 
Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério 
Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim 
como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar 
a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de 
falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e 
da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão 
constitucional suscitada. (RE 972598 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 
06/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017)

Percebe-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo em sentido contrário ao quanto 
consignado na multicitada súmula, entendendo que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, 
em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de 
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência 
de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”

Não é demais registrar, outrossim, que o julgado representativo da controvérsia, que deu origem à 
Súmula nº 533, do STJ (REsp 1.378.557/RS -julgado sob a sistemática de Recursos Repetitivos) sequer 
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Decerto, extrai-se dos autos que o Agravante foi condenado à pena que totaliza 12 (doze) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 
e 35, da Lei 11.343/2006).

Pleiteia o Agravante a reforma da decisão do juízo a quo, sob o fundamento de que incide, in casu, 
a fração de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, para fins de obtenção da progressão de regime.

Pois bem, é cediço que para a concessão da referida progressão, faz-se necessário, além do preenchi-
mento dos requisitos de natureza subjetiva, o cumprimento do requisito objetivo (lapso temporal), a teor 
do que dispõe o art. 112 da Lei n° 7.210/84, in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para 
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto 
da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do esta-
belecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Por sua vez, os crimes hediondos e seus equiparados - como é o caso do tráfico de drogas –, rece-
beram tratamento mais severo, a partir da vigência da Lei nº11.464, de 28 de março de 2007, que assim 
passou a prever:

Art. 2º (...) 
§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o 
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se rein-
cidente.

Como se vê da legislação aplicada à espécie, razão não assiste à defesa, quanto a alegação de que 
deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o cômputo do prazo para fazer jus à progressão do re-
gime, já que a lei é clara ao determinar a incidência da fração de 2/5 (dois quintos), em caso de apenado 
primário, ou de 3/5 (três quintos), se reincidente. 

Ademais, na hipótese sob análise, e conforme se verifica da guia de execução colacionada às fls. 16-
17, não se trata de réu primário, considerando que o mesmo já havia sido condenado por fato delitivo 
datado de 07/08/2007. Após ter sido beneficiado com o livramento condicional, em 19/09/2012, voltou 
a delinquir em 06/03/2014, ocasião em que foi preso em flagrante delito, permanecendo recluso desde então.

Logo, uma vez não cumprido o requisito objetivo exigido pela legislação penal em vigor, não cabe 
a concessão do benefício. 

Neste sentido é o entendimento do STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RE-
CEPTAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGA-
TIVA DA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E PARA MAJORAR A FRAÇÃO EXI-
GIDA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. NOVEL REDAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 
8.072/1990, DETERMINADA PELA LEI N. 11.464/2007.  CONFORMIDADE COM O ORDE-
NAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA RECEPCIONADO 
PELA ORDEM CONSTITUCIONAL.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 453.000/RS, re-
conheceu o instituto da reincidência e seus múltiplos reflexos legais recepcionados pela nova or-
dem Constitucional. II - E compatível com o princípio da individualização da pena, a ma-
joração da fração de cumprimento de pena exigida para réus reincidentes, definida em 3/5 
pelo art.  2º,  § 2º, da Lei n. 8.072/1990, com redação determinada pela Lei n.  11.464/2007.   
III - Recurso ordinário improvido. 
(RHC 44.056/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 
20/03/2014, DJe 25/03/2014).

Por fim, importa salientar que os Tribunais Superiores, aplicando o disposto no art. 112, da Lei de 
Execuções Penais, firmaram entendimento consolidado no sentido de que o termo a quo para a obtenção 
da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do apenado no regime anterior, ou seja, aquela em 
que o réu efetivamente promoveu a última progressão.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto, oriundo do Tribunal da Cidadania:

NEGAR PROVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, na forma do Relatório e 
do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FRANCISBERGUE DE SOUZA LIMA, 
através de advogados devidamente habilitados e constituídos, irresignado com a decisão proferida nos 
autos da Execução Penal nº 0832929-71.2012.8.05.0146, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara 
do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro, que indeferiu o pedido de benefício da Progressão de 
Regime formulado pela defesa.

Afirma o Agravante, em suas razões de fls. 02/06, que recebeu o benefício da progressão do regime 
fechado para o semiaberto em 16/03/2016, remanescendo o cumprimento da pena de 04 anos, 10 meses 
e 06 dias de reclusão.

Sustenta que, após a progressão para o regime semiaberto, e por ter cumprido mais de 1/6 do res-
tante de sua pena, ou seja, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, já faz jus ao benefício de progressão do 
regime de pena, para o aberto. Nesta senda, aduz que o Ministério Público incorreu em erro no cômputo 
do prazo para a progressão, de sorte que opinou pelo indeferimento do pedido, o que restou acolhido 
pelo Juízo exequendo.

Quanto aos requisitos subjetivos, afirma o Agravante que possui bom comportamento carcerá-
rio, além de estar trabalhando, em ocupação lícita. Sendo assim, requereu a progressão do regime em 
16/12/2013.

Em contrarrazões (fls. 23/25), O Ministério Público pugna pelo não provimento ao Agravo em 
Execução.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 26).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Maria de 

Fátima Campos da Cunha (fls. 31/32), opinou no mesmo sentido do Representante do Parquet do 
Primeiro Grau.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, merece ser conhecido o presente recurso.
Inicialmente, salienta-se que a execução da pena tem por finalidade harmonizar a defesa dos in-

teresses e da segurança social, com a reinserção do sentenciado à coletividade, devendo esta também ser 
preservada quanto à possibilidade do cometimento de novas infrações.

Conforme já relatado, o Agravante aduz que preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessá-
rios à progressão do regime. Não obstante, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pleito, sob os seguintes 
fundamentos:

“(...)No caso dos autos verifica-se que o(a) apenado(a) foi condenado(a) nas iras do art. 33, caput, Parte 
I, c/c art. 35, ambos do SISNAD, obtendo a reprimenda de 12 anos de reclusão em regime inicialmente 
fechado.
Consta no caderno processual, que o penitente iniciou o cumprimento de sua pena em em 07/08/2007, 
e progrediu para o regime semiaberto em 16/03/2016.
Assim, confrontando o total remanescente de sua pena após progressão para o regime semiaberto, com 
a data de sua prisão, se verifica que o requerente ainda não cumpre o requisito temporal para fazer jus 
ao benefício pleiteado.
Em que pese a defesa do sentenciado tenha alegado que o requerente atende todas os requisitos exigidos 
pela Lei de Execuções Penais, em uma análise dos autos se verifica que o penitente ainda não cumpriu 
o que determina a Lei de Execução Penal, ou seja, não supre o requisito de cumprimento de no mínimo 
1/6 ou 2/5 do remanescente de sua pena no atual regime.
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 PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao penitente Francisbergue de Souza Lima.”. (fls. 
07-08).

Da análise acurada do feito, verifica-se que o Agravante não preenche o requisito objetivo para ser 
beneficiado com a progressão do seu regime de pena.



REVISTA BAHIA FORENSE

204 205

REVISTA BAHIA FORENSE

II – Em contrapartida, o próprio STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “As 
nulidades reclamam, para seu reconhecimento, a comprovação de prejuízo (art. 563 do Có-
digo de Processo Penal), vedada a presunção, com o escopo de se evitar excessivo formalismo 
em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, na esteira da aplicação do princípio pas de 
nullité sans grief, aplicável às nulidades absolutas e relativas.” (STF, HC 137637/DF, Relator 
Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2018).
III – No caso vertente, os interrogatórios dos Réus foram realizados antes do retorno da Carta Pre-
catória para oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa de ROBSON LINO DOS SANTOS, 
vulgo “BUDA”.
IV – Nestes EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE o Ministério Público aponta 
que a testemunha trouxe fato relevante capaz de influir na decisão meritória tomada pelo Juízo Pri-
mevo “ao revelar suposta conversa entre o depoente e o terceiro Apelante, ROBSON LINO DOS 
SANTOS, na qual este teria revelado uma promessa de vingança proferida pelo primeiro Apelante, 
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, em razão dele haver servido de informante da polícia 
que culminou com a prisão dele. Com efeito, segundo consta da gravação audiovisual em anexo, 
o Subtenente PM COSME DE JESUS MENDES PORTO, ao depor, sob compromisso, após o 
interrogatório dos réus, esclareceu que ROBSON LINO DOS SANTOS haveria ajudado na prisão 
de ALEXANDRE, indicando, inclusive, a localização de sua casa, onde acabaram sendo encon-
tradas 4(quatro) armas. Por conta disso, então, este haveria o denunciado falsamente, apontando-o 
como um dos coautores do crime objeto destes autos (fls. 462/463).” (fls. 851/852).
V – Porém, do cotejo dos documentos carreados nos autos, extrai-se que a declaração da aludida 
testemunha encontra-se isolada nos autos, uma vez que tanto na fase policial, quanto na judicial, 
existem dados concretos que não abonam o afastamento do Réu ROBSON LINO DOS SANTOS 
– vulgo “BUDA” da participação do crime objeto da Ação Penal, resvalando-se na conclusão da 
inexistência de prejuízo em seu desfavor.
 X – Parecer Ministerial pelo Acolhimento dos Embargos Infringentes.
XI – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e examinados presente Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade 
nº 0000225-18.2011.8.05.0164, proveniente da Comarca de Mutuípe, Bahia, sendo Embargante 
Ministério Público do Estado da Bahia e Embargados Alexandre Alves dos Santos, Anderson Lima 
de Souza, Robson Lino dos Santos e Jayder Ferreira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do 
Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes interpostos opostos pelo Ministério Público do Estado 
da Bahia em face de Acórdão de fls. 832/845, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara 
Criminal (Turma Julgadora: Relatora - Desa. Inez Maria B. S. Miranda, Revisor – Des. José Alfredo 
Cerqueira da Silva e o Des. João Bosco de Oliveira Seixas) que decidiu, por maioria, rejeitar a pre-
liminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, no sentido de anular o feito a partir das alegações 
finais, em razão da existência de violação ao quanto disposto no art. 400 do Código de Processo 
Penal, que determina que o interrogatório do réu é o último ato da instrução, mantendo, por via de 
consequência, a condenação dos Apelantes, somente alterando o quantum das penas fixadas.

Para melhor compreensão da matéria fática é imperioso um breve relato sobre o caso.
NO PRIMEIRO GRAU:
Na Sentença de fls. 634/648 o Juízo condenou Alexandre Alves dos Santos a uma pena de 18 

(dezoito) anos e 06(seis) meses como incurso nas sanções previstas no art. 159, § 2º, c/c o art. 61, II, letra 
d, do CP, Anderson Lima de Souza a 19 (dezenove) anos e Jayder Ferreira dos Santos, a 18 (dezoito) 
anos como incursos nas sanções previstas no art. 159, § 2º, do CP, e Robson Lino dos Santos a 21 (vinte 
e um) anos e 06 (seis) meses como incurso nas sanções previstas no art. 159, § 2º, c/c o art. 61, II, alínea 
d e art. 62, I, todos do CP.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPE-
CIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
TERMO INICIAL. DIA DO EFETIVO INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILI-
DADE DE SE CONSIDERAR A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXIS-
TÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...)
2. Segundo entendimento firmado por esta Corte Superior, o termo a quo para obtenção da progressão 
de regime é a data do efetivo ingresso do apenado no regime anterior, não podendo a decisão judicial 
considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos requisitos.
3. Na hipótese vertente, entendeu o Tribunal a quo, na esteira da jurisprudência consolidada por esta 
Corte, que a data-base para nova progressão deve ser o dia em que o reeducando efetivamente passa 
para o regime menos gravoso, e não a data do preenchimento dos requisitos. Não se configurou, assim, 
a ilegalidade apontada.
4. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.318/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015). (Grifaram-se).

Sendo assim, no caso dos autos, computa-se a fração de 3/5 (três quintos) a partir do dia 
16/03/2016, que foi a data em que o Agravante progrediu do regime fechado para o regime semiaberto. 
Nestes termos, e considerando que até a progressão, o apenado cumpriu 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 
23 (vinte e três) dias de pena, seu remanescente, após a progressão, é de 04 (quatro) anos, 10 (dez) me-
ses e 07 (sete) dias, tempo no qual, frisa-se, deve incidir a fração de 3/5 (três quintos) para cômputo da 
nova progressão, devendo ainda ser abatido o prazo de remição, que é de 111 (cento e onze) dias (fl. 18). 
Dessa forma, o Agravante somente atingirá o requisito temporal para a progressão ao regime aberto em 
24/10/2018.

Por fim, deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, de ofício, tendo em vista 
que o Agravante não preenche os requisitos estabelecidos no art. 77, do CP.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, vota-se no sentido de CONHECER E 
NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo e Execução.

*****

(TJBA – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000225-18.2011.8.05.0164. Relator(a): 
Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Seção Criminal, Julgado em 04/07/2018)

EMENTA – PENAL E PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES DO 
JULGADO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTORSÃO MEDIANTE SE-
QUESTRO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO 
ATO DO PROCESSO É UMA GARANTIA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – 
COM A REFORMA PROCESSUAL OCORRIDA EM 2008, O INTERROGATÓRIO DO 
ACUSADO DEVE SER O ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO – NO CASO DOS AUTOS, 
UMA TESTEMUNHA FOI OUVIDA ATRAVÉS DE CARTA PRECATÓRIA, APÓS OS 
INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS, APRESENTANDO DEPOIMENTO ISOLADO DAS 
DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE QUE OS 
FATOS CITADOS PELA TESTEMUNHA TENHAM O CONDÃO DE MODIFICAR O 
CONVENCIMENTO JUDICIAL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E A DOUTRINA PÁTRIA DE MELHOR CEPA PRECONIZAM QUE SEM A 
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, NÃO SE DECLARARÁ A NULIDADE. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O regramento contido no artigo 400 do Código de Processo Penal preconiza que o interrogató-
rio do Réu deverá ser o último ato da instrução. Assim tem perfilhado tanto o Supremo Tribunal 
Federal (HC nº127900/AM, DJe de 03.08.2016), quanto a doutrina de escol.
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julgamento da Apelação nº 0000225-18.2011.8.05.0164, quando a Segunda Turma da Segunda 
Câmara Criminal decidiu, negar provimento aos Recursos, mantendo a condenação dos Réus pelo crime 
de extorsão mediante sequestro duplamente qualificado.

Para melhor compreensão sobre o tema trazido neste Recurso é imperiosa a leitura dos dois po-
sicionamentos divergentes dos eminentes Colegas quanto a necessidade ou não do reconhecimento de 
que há nulidade a ser sanada no presente caso ante a inobservância da prescrição contida no art. 400 do 
CPP, vejamos:

VOTO da lavra da Desa. Inez Maria B. S. Miranda(fls. 824/828):
“(...)
Entretanto, outra é a conclusão que se extrai da alegada nulidade decorrente da inobservância da 
norma contida no art. 400 do Código de Processo Penal. No caso em testilha, vê-se que no dia 
05/09/2013 (fls. 462/463 e 469), foi realizada a inquirição da testemunha Cosme de Jesus Mendes 
Porto, tenente da polícia militar, por carta precatória, após os interrogatórios dos Recorrentes, 
realizados em 27/06/2012 e 19/11/2012 (fls. 258/266 e 289/294).
Como sabido, a Constituição Federal de 1988 consagrou a adoção do sistema acusatória pelo or-
denamento jurídico brasileiro, quando o legislador optou por priorizar princípios fundamentais 
nela consagrados. A fim de corrigir distorções infraconstitucionais editadas anteriormente à Carta 
Magna, no caso em exame, o art. 400 do Código de Processo Penal, a Lei n.º 11.719/2008 modi-
ficou os procedimentos ordinário e sumário previstos no citado artigo, com escopo de preservar os 
princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, garantindo-se ao réu o direito 
de ser interrogado ao final do sumário de culpa, após a colheita de todas as provas testemunhais.
Nesse viés, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.719/08, o art. 400 do CPP, passou a 
vigorar com a seguinte redação:
“Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela 
acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste código, bem como aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-
-se, em seguida, o acusado”.
A partir desse nova sistemática, o interrogatório do acusado deixou de ser meramente um meio 
de prova para assumir a posição de verdadeiro meio de defesa, porquanto garantiu-se ao réu 
o direito de, conhecendo todas as provas amealhadas na instrução processual, produzir a sua tese 
defensiva, via interrogatório.
No caso em exame, a instrução processual não transcorreu de acordo com princípios básicos do 
processo penal, erigidos como direitos fundamentais pela Constituição Federal. Ademais, a ob-
servância do procedimento previsto no art. 400 do CPP, ganha especial relevância em face da 
jurisprudência da Corte Superior, quando do julgamento do habeas corpus nº 127900/AM, pelo 
reconhecimento de repercussão geral da matéria, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal 
assentado o entendimento de que a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal co-
mum aplica-se, não só aos processos penais militares, mas a todos os procedimentos penais regidos 
por legislação especial.
Com o supracitado posicionamento, o Supremo adequou os procedimentos insertos em legislações 
especiais, muitas delas, anteriores à Constituição, com o sistema acusatório moderno, integrando-o 
de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegu-
rando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa, 
inclusive, em detrimento do princípio da especialidade.
Sobre este aspecto, qualquer regra deve ser interpretada conforme a Constituição Federal. Acerca 
do tema, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello preleciona:
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 
de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais.” (in Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2010. 
p. 959).
Alinhando-se ao entendimento do Órgão Supremo, in casu, com maior razão, não há como ignorar 
a questão debatida pela ressalva contida no art. 222, § 1.º, do Código de Processo Penal, permitin-
do-se que a regra seja excepcionada.

Recursos contra a Sentença:
Apelo de Alexandre Alves dos Santos (fls. 699/705) – Pleiteia a desclassificação para o delito de 

roubo ou o afastamento da qualificadora prevista no §2º do art. 159 do Código Penal, e, de forma sub-
sidiária, a redução da pena.

Apelo de Anderson Lima de Souza (fls. 672/676) – Pede sua absolvição, e, de forma subsidiária, 
a redução da pena.

Apelação de Robson Lino dos Santos (fls. 775/779) – Apresentou Preliminar de Inépcia da Inicial 
Acusatória e, no mérito, sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo e a redução 
da pena.

Apelo de Jayder Ferreira dos Santos (fls. 679/680) – Solicita sua absolvição.
Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos (fls. 

750/770 e 785/803).
NO SEGUNDO GRAU:
O Recurso foi distribuído à Relatoria da Eminente Desembargadora Inez Maria B. S. Miranda, 

esta determinou a coleta do Parecer da Procuradoria de Justiça.
Às fls. 806/814, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela nulidade do feito a partir das fls. 

106/107, em razão da suposta violação ao disposto no art. 396 do Código de Processo Penal9 e, ultra-
passada a preliminar, pede a “nulificação do feito a partir das alegações finais” haja vista a violação ao 
disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal10.

A Relatora da Apelação levou o processo para ser julgado pela Turma, momento que proferiu seu 
voto acerca das preliminares com a seguinte conclusão: “Ante o exposto, conheço, rejeito a prelimi-
nar suscitada por Robson Lino dos Santos, acolho parcialmente as preliminares suscitadas pela d. 
Procuradoria de Justiça, e, de ofício, anulo a Sentença condenatória, determinando a remessa dos 
autos à Comarca de origem para que se proceda a novo interrogatório dos Recorrentes, nos termos 
do art. 400 do CPP, prosseguindo-se nos demais termos processuais.” (fls. 828).

Tal entendimento, porém, foi objeto de divergência do eminente Desembargador José Alfredo 
Cerqueira da Silva, na condição de Revisor (fls. 818/823), o qual entendeu por rejeitar a preliminar con-
cluindo que “Assim, não há que se falar em nulidade por não ter o MM Juiz a quo observado a norma 
prevista no artigo 400 do CPP, agindo com acerto ao dar continuidade a instrução, conduzindo o pro-
cesso de acordo com o art. 222, §1º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, 
em cerceamento de defesa, tampouco em vício a macular a instrução processual.” (fls. 823).

Vencida a Relatora, nessa parte preliminar, o Apelo foi julgado nos termos antes descritos, manten-
do-se a condenação dos Recorrentes, alterando-se, todavia, o quantum das penas aplicadas.

Por sua vez, o Ministério Público, através da Peça subscrita pela Procuradora Geral de Justiça 
Adjunta Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza e pelo Promotor Waldemir Leão da Silva, interpôs os 
presentes EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (fls. 850/855), através dos quais insiste 
na tese de que a mácula ao artigo 400 do Código de Processo Penal é inafastável, mormente quando no 
caso vertente ficou configurado efetivo prejuízo à defesa dos Réus, e, de forma eventual, para efeito de 
Recurso Extraordinário lato sensu os arts. 196; 222; §1º, 563; 564; 400 e 609, parágrafo único, todos do 
Código de Processo Penal, bem como o art. 5º, LIV, LV, LXXVIII, da Constituição Federal.

Às fls. 856, consta o Juízo positivo de admissibilidade recursal.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 861/867, opinou pelo conhecimento e provimento dos Embargos 

Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público.

VOTO

Tal como assinalado no relatório, os presentes Embargos têm como objetivo o acolhimento, por 
esta Seção Criminal, da tese preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça vencida (por maioria) no 

9 Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 
recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

10 Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à 
tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado 
o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e 
coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
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APÓS O RETORNO DAS DEPRECATAS CUMPRIDAS. 1 – Na forma da Súmula 273 do 
STJ, só configura nulidade absoluta a ausência de intimação das partes quanto à expedição da 
carta precatória, a qual, na hipótese, aconteceu. Nulidade inocorrente. 2 – A Lei 11.719/08 trouxe 
alterações legislativas, que culminaram com modificações no procedimento comum. Dentre elas, 
o art. 400 do CPP, pelo qual o interrogatório do acusado passou a ser o último ato da instrução, 
consagrando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, a 
não observância de tal regra configura cerceamento de defesa. 1ª PRELIMINAR REJEITA-
DA. 2ª PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA” (TJ/RS 
– Apelação Crime Nº 70051196616, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Francesco Conti, Julgado em 30/01/2013);
“(...) Entretanto, demonstrado que foram designadas datas próximas para a oitiva das testemunhas 
arroladas em comarcas diversas, mostra-se salutar a suspensão temporária dos interrogatórios do 
acusado, a fim de evitar ulterior alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa 
e do contraditório” (TRF-4ª Região, HC 2009.04.00.041265-2/PR, 8ª TURMA, Rel. Des. PAU-
LO AFONSO BRUM VAZ, julgado em 25/04/2009);

“A expedição de carta precatória, objetivando a oitiva de testemunha, em regra, não suspende a 
instrução criminal ou impede a prolação da sentença, haja vista a regra contida no art. 222 do Có-
digo de Processo Penal. - A regra processual, contudo, deve ser flexibilizada nas hipóteses em que 
a prova extemporaneamente juntada subsidiou, de forma imprescindível, a decisão do magistrado, 
sob pena de vulnerar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (TJ-MG – 
APR: 10382110068667001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 11/09/2014, Câmaras 
Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2014).

Assim, acolho a preliminar em análise, para anular a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, 
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para que o juízo proceda a novo interrogatório 
dos Recorrentes, reabrindo prazo para novas alegações finais e sentença, fazendo prevalecer as normas 
constitucionais dispostas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Vale gizar que, o reconhecimento da nulidade em análise não causa nenhum tipo de prejuízo aos 
Apelantes, uma vez que foram condenados em primeira instância sem a observância de norma 
essencial a validação do contraditório e ampla defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada por Robson Lino dos Santos, acolho parcialmente as 
preliminares suscitadas pela d. Procuradoria de Justiça e, de ofício, anulo a sentença condenatória, 
determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para que se proceda a novo interrogatório 
dos Recorrentes, nos termos do art. 400 do CPP, prosseguindo-se nos demais termos processuais.
É como voto.” (Desa. Inez Maria B. S. Miranda).

Em contrapartida, do VOTO DIVERGENTE da lavra do Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 
extraímos os seguintes trechos: 

“Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa derivado da oitiva da testemunha Cosme 
de Jesus Mendes Porto, porque a testemunha foi ouvida por Carta Precatória e o próprio artigo 
400 do Código de Processo Penal, excepciona tal situação, permitindo, expressamente, que na hi-
pótese de expedição de Carta Precatória, a ordem ali estabelecida para a colheita dos depoimentos 
seja alterada, ao inserir em seu texto a exceção: “ressalvado o disposto no art. 222 deste Código” 
que dispõe: Art. Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo 
juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, 
intimadas as partes. §1o A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. §2o Findo 
o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devol-
vida, será junta aos autos.”
Percebe-se, da leitura do dispositivo acima, que a expedição da Carta Precatória não suspende a 
instrução criminal, razão pela qual o MM Juiz poderá dar prosseguimento ao feito, em respeito ao 
princípio da celeridade processual, procedendo à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório 
do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da Carta pelo 
Juízo deprecado.” (fls. 819/820).
(No referido Voto Divergente foi colacionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 
74223/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, RHC 57455/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 
bem como deste Tribunal de Justiça (APCR 0304096-45.20138.05.0250, Rel. Des. Eserval Ro-

Embora o fim perquirido pelo legislador tenha sido o de não atravancar o processo penal, invocan-
do de forma implícita os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, a 
leitura do mencionado artigo tem que se realizar em conformidade com a sistemática atual na qual 
está inserida e não de forma isolada.
É de bom alvitre gizar que a redação do artigo em comento se justificava, pois, o interrogatório 
do réu não só era visto como meio de prova, mas, também era realizado como primeiro ato da 
instrução, sendo natural que as cartas precatórias não suspendessem o processo. Entretanto, como 
já exposto, com o advento da Lei nº 11.719/2008 que, dando nova redação ao art. 400 do CPP, 
deslocou o interrogatório do acusado para o final da instrução, como último de seus atos, operou-se 
profunda modificação na sistemática processual então vigente, impondo-se a releitura de diversos 
dispositivos do Código de Processo Penal, inclusive o ora tratado.
Aqui, também, não se nega a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores, lastreada no 
princípio “pas de nullité sans grief ”, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (art. 563 do CPP), pois, evidente, 
o prejuízo causado aos Apelantes no caso sub examine, ao não ter sido oportunizado pelo Juízo a 
quo, o reinterrogatório dos mesmos, após, o depoimento de uma testemunha que trouxe aos autos 
uma versão fática em que atribuiu a autoria do crime a alguns dos Recorrentes (mídia à fl. 469).
Nesse sentido, considerando que a defesa técnica será elaborada com base no acervo probatório 
produzido, tendo o réu, antes de ser ouvido, o direito de saber tudo o que foi declinado contra si 
e a seu favor, influenciando diretamente na condução do feito, incabível a mitigação do devido 
processo legal, inclusive seus corolários, quais sejam, contraditório e ampla defesa, em detrimento 
de uma suposta eficiência do Estado, uma vez que o réu não pode ser penalizado pelos problemas 
enfrentados pelo Poder Judiciário, o qual deve buscar dar efetividade ao princípio da eficiência sem, 
no entanto, comprometer os direitos fundamentais do Acusado.
Deste modo, forçoso reconhecer a violação ao preceito constante no art. 400 do CPP e, por conse-
guinte, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, erigidos como direitos fundamen-
tais pela Constituição Federal.
Corroborando o entendimento exposto, transcrevo julgados dos Tribunais pátrios:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FAL-
SIDADE IDEOLÓGICA. OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA. AU-
SÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
SÚMULA 273 DO STJ. INVERSÃO DO RITO PREVISTO NO ART. 400 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA OITIVA DAS TESTEMU-
NHAS. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO 
PARCIAL DA ORDEM. 1. Tendo a defesa sido cientificada da expedição da carta precatória 
para oitiva das testemunhas, desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, 
conforme estabelece a Súmula 273/STJ. Precedentes. 2. As disposições do artigo 400 do Código 
de Processo Penal, com a redação introduzida pela Lei n. 11.719/2008, prevê que serão inquiridas 
as testemunhas de acusação, as de defesa, interrogando-se, em seguida, o acusado. 3. Deve-se res-
peitar a ordem estabelecida pelo procedimento legal. Primeiramente, ouvem-se as testemunhas de 
acusação; após, as de defesa. Eventual inversão na ordem pode ocorrer, desde que haja concordância 
das partes. Se a inversão foi determinada pelo juiz, havendo contrariedade de qualquer das partes, 
gera-se nulidade relativa, ou seja, depende de alegação futura, no momento propício (preliminar de 
recurso, por exemplo), demonstrando-se o prejuízo havido. (Guilherme de Souza Nucci, in Código 
de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Ed. Forense, p. 842). 4. É admitida, com o respaldo 
previsto no art. 222 do CPP, a inversão da ordem das testemunhas arroladas pela acusação 
e defesa, mas tal excepcionalidade não flexibiliza a ordem prevista no caput do artigo 400 
do CPP, no sentido de que o interrogatório do réu se dê após a fase de oitiva das testemu-
nhas. 5. A inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal – interrogatório 
antes do encerramento da fase de colheita da prova testemunhal – enseja nulidade do respectivo 
ato, sobretudo porque os réus não aquiesceram com a tomada de seus interrogatórios antes do 
depoimento das testemunhas. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida” (TRF-1 – HC: 
258102120144010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julga-
mento: 07/10/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/10/2014);

“APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. CARTAS PRECATÓ-
RIAS. INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE REINTERROGATÓRIO 
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República). Afinal, como é um ato de autodefesa, ao acusado se dá a oportunidade de escla-
recer ao julgador eventuais fatos contra si relatados pelas testemunhas. Falando por último, 
o réu tem ampliada suas possibilidades de defesa.”.

Nesta via de análise dos Embargos Infringentes, observa-se que aponta o Ministério Público no 
sentido de que a oitiva da testemunha trouxe fato relevante capaz de influir na decisão meritória tomada 
pelo Juízo Primevo “ao revelar suposta conversa entre o depoente e o terceiro Apelante, ROBSON 
LINO DOS SANTOS, na qual este teria revelado uma promessa de vingança proferida pelo primei-
ro Apelante, ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, em razão dele haver servido de informante da 
polícia que culminou com a prisão dele. Com efeito, segundo consta da gravação audiovisual em 
anexo, o Subtenente PM COSME DE JESUS MENDES PORTO, ao depor, sob compromisso, após 
o interrogatório dos réus, esclareceu que ROBSON LINO DOS SANTOS haveria ajudado na prisão 
de ALEXANDRE, indicando, inclusive, a localização de sua casa, onde acabaram sendo encontradas 
4(quatro) armas. Por conta disso, então, este haveria o denunciado falsamente, apontando-o como 
um dos coautores do crime objeto destes autos (fls. 462/463).” (fls. 851/852).

Como já havia predito, o nosso sistema processual é fincado nas veredas de diversos princípios (da 
tipicidade das formas, do prejuízo – art. 563 do CPP, da instrumentalidade das formas, da eficácia dos 
atos processuais, da conservação dos atos processuais, da boa-fé, da convalidação, dentre outros). Logo, 
nesse momento em que se aponta que a oitiva da testemunha de defesa após a manifestação do Réu 
Robson Lino dos Santos – vulgo “BUDA”, teria lhe trazido provável prejuízo à sua defesa, embora 
se reconheça os limites dos Embargos Infringentes e de Nulidade, para dirimir a vexata quaestio, nos 
conduz, de forma peremptória, a fazer uma imersão nas provas já encartadas nos autos para formar um 
juízo com o mínimo de segurança que permita analisar a tese trazida pelo Ministério Público nestes 
Embargos com maior profundidade.

Para tanto, vejamos na fase policial: o Termo de Qualificação e Interrogatório do Acusado ROBSON 
LINO DOS SANTOS - “BUDA”, e, na fase judicial o depoimento da vítima, interrogatórios dos Réus, 
oitivas de testemunhas, especialmente nas partes que citam o nome do referido Réu:

FASE POLICIAL:

VÍTIMA:

LUCIANA RAMOS SANTOS 
(Fls. 10/11).

“Que, durante o período em que ficou em poder dos margi-
nais, a declarante ouvia eles falarem entre si, eram chama-
dos JEAN, CABEÇA CARA, HARMONIA, BUDA, XANDE, 
BIGODE DE OURO OU BIGODE LOURO e um tal SÉR-
GIO.”

Acusado:

ROBSON LINO DOS SANTOS

Vulgo “BUDA”

(Fls. 104/105)

“Que a única participação do interrogado no crime, foi bus-
car o dinheiro, recebeu R$5.000,00, o dinheiro foi entregue 
no bairro Regional, perto do campo do Vitória; (...); que foi 
buscar o dinheiro juntamente com seu colega NEGÃO que es-
tava junto do interrogado, que depois o dinheiro foi entregue a 
XANDE que deu destino ao dinheiro, por ordem do chefe; que 
o dinheiro quem mandou buscar foi XANDE, que é cunhado 
do interrogado; que quem torturou a vítima foi o menor ELI-
TON e o próprio XANDE; (...) que foi preso em Camaçari por 
suspeita de estupro, em Ouriçangas por suspeita do sequestro do 
filho de um senhor conhecido por Zé de Salvador, vizinho do in-
terrogado, porém, diz que foi solto, logo não responde processo, 
porque não houve provas.”.

cha, Publicado em 22.03.2017, e APCR 0300050-61.2013.8.05.0040, Rel. Des. Carlos Roberto 
Santos Araújo). (Voto Divergente do Des. José Alfredo Cerqueira da Silva).

Ao exame dos autos e de minuciosa avaliação das teses apresentadas e dos brilhantes votos dos 
eminentes Colegas entendo, ante a especificidade do caso concreto, não assistir razão ao Embargante.

Somente para rememorar, trago o cronograma da realização dos atos processuais no primeiro grau 
de jurisdição:

DATA ATO JUDICIAL

16.08.2011 APRESENTAÇÃO DAS DEFESAS PRELIMINARES (FLS. 162/163).

05.09.2011 RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (FLS. 168).

30.11.2011 REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO-OITIVA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS 
(FLS. 187/196).

27.06.2012 INTERROGATÓRIO DOS RÉUS.

19.11.2012 INTERROGATÓRIO DOS RÉUS.
05.09.2013 OITIVA DA TESTEMUNHA (POR CARTA PRECATÓRIA) DO Sub Tenente 

COSME DE JESUS DE JESUS MENDES PORTO - (FLS. 462/463 e 469)

APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS DE TODAS AS PARTES (ALEXAN-
DRE - FLS. 608/611), (ROBSON – FLS.618/621), (JAYDER – FLS. 625/626), 
(ANDERSON – FLS. 628/631)

16.10.2015 PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ACOLHEU, EM PAR-
TE, A DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (FLS. 634/648).

Pois bem.
A análise da existência de nulidade no processo penal é tarefa difícil pois temos que sopesar di-

versos princípios (da tipicidade das formas, do prejuízo – art. 563 do CPP, da instrumentalidade das 
formas, da eficácia dos atos processuais, da conservação dos atos processuais, da boa-fé, da convalida-
ção, dentre outros).

A questão da realização do Interrogatório do Réu como último ato da instrução foi suficientemente 
tratada no Voto Vencido da eminente Desa. Inez Maria B. S. de Miranda, quando trouxe o posiciona-
mento do Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC nº127.900/AM, sendo oportuno acrescentar a 
transcrição de alguns trechos dos votos dos Ministros no momento da prolação da Decisão:

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
“(...) A meu ver, a não observância do CPP na hipótese acarreta prejuízo evidente à defesa 
dos pacientes, em face dos princípios constitucionais em jogo, pois a não realização de novo 
interrogatório ao final da instrução subtraiu-lhes a possibilidade de se manifestarem, pesso-
almente, sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor (contraditório) e de, no exercício 
do direito de audiência (ampla defesa), influir na formação do convencimento do julgador 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; SCARANCE FER-
NANDES, Antônio. As nulidades do processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2011. p. 75)”.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN:
“Senhor Presidente, (...) Não há dúvida, sob a minha ótica, de que a realização do interroga-
tório do acusado após a oitiva das testemunhas tem como efeito maximizar as garantias do 
contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LV e 5º, LVI, da Constituição da 
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RÉU:

JAYDER FERREIRA DOS SANTOS

Vulgo “SAPECA” (Fls. 292/293).

“que não participou do crime; que não sabe por que está sendo 
acusado do crime; que não conhece nenhum dos outros denun-
ciados; que Franklin falou ao interrogado que foi ele quem fez 
o sequestro.”

RÉU:

ROBSON LINO DOS SANTOS

Vulgo “BUDA” (Fls. 261/263)

OBS: O Réu que, em tese, teria sofrido 
prejuízo.

“que no dia do crime, 19/11/2010 o interrogado estava tra-
balhando na casa do Sargento Mendes; (...);que foi o inter-
rogado quem chamou o tenente Jadson, de Salvador, para 
prender os três primeiros acusados, pois Alexandre chegou 
na casa do interrogado, cerca de três meses após a data do se-
questro, juntamente com Sérgio e com Sapeca, com dois carros 
roubados e cinco armas; que Sérgio é o mandante do sequestro; 
que está sendo denunciado como um dos participantes do 
crime por que Alexandre está acusando o interrogado; que 
o interrogado é apelidado por BUDA; que conhece o menor 
Elinton da Via Parafuso; (...); que quando chamou o tenen-
te para prender as pessoas acima referidas no interrogatório 
estava trabalhando na casa do Sargento Mendes, que não se 
lembra onde estava e o que fazia no dia em que aconteceu o 
sequestro; (…) que quem praticou o sequestro foi Alexandre, 
Jayder, Sérgio e Elinton, além de Diego (...).

Test. de Acusação/Representado:

ELINTON OLIVEIRA RIBEIRO

(Fls. 204/207).

“que a participação do Representado foi ficar no cativeiro, uma 
casa velha abandonada; que ficou no cativeiro com mais duas 
pessoas, Alexandre, apelidado por Xande e outra pessoa ape-
lidada por Buda; (...) que Buda lhe ligou dizendo para ir para 
o cativeiro e levar água e comida; que de início lhe foi oferecido 
$250,00 pelo serviço de retenção da vítima; que permaneceu 
no cativeiro das 11.40h até às 23.30h; que pediu para Buda 
para ir para casa, entregando-lhe a arma, um revólver calibre 
38, carregado, que este havia lhe dado; que quando chegou no 
cativeiro lá se encontrava a vítima, a qual era retida por Buda, 
Xande e Franklin; (...); que Buda permaneceu sempre ligando 
para o marido da vítima; que pelo resgate da vítima foi pago 
R$5.000,00 (cinco mil reais); que Buda retornou ao cativeiro 
por volta das 22.30 horas; que as lesões na vítima foram pra-
ticadas por Buda, Xande e Franklin, sendo que o representa-
do queimou a vítima com cigarro, umas duas vezes, porque 
Buda pressionou, dizendo que se não queimasse a vítima não 
receberia o dinheiro, porque sequestro só é sequestro quando 
tem tortura; que Buda mandou Xande segurar a vítima com 
força, para ele cortar o dedo da vítima; que Franklin queimou 
o cabelo da vítima, enquanto Xande a segurava e Buda cortava 
o dedo da mesma; que Buda cortou o dedo mindinho da víti-
ma; que o dedo da vítima ficou pendurado e sangrando; que 
a vítima gritava muito; que a vítima foi queimada com cigarro 
em várias partes do corpo; que Buda e Franklin pulavam nas 
costas da vítima enquanto ela estava deitada no chão; que 
Buda, enquanto pulava na coluna da vítima, falava: é assim 
que se faz; que era sempre Buda quem colocava a vítima em 
contato com a família pelo telefone; que o representado tam-
bém praticava tráfico para Buda, por cerca de quatro meses 
antes do sequestro; que Buda disse que tinha ido em Salvador 
para receber o dinheiro do resgate.”

FASE JUDICIAL:

VÍTIMA:

LUCIANA RAMOS SANTOS

“quando estava dentro do Mercadinho de sua propriedade foi 
abordada por duas pessoas desconhecidas, na presença de dois 
funcionários, Nilson e Daniela; que os dois sequestradores não 
usavam máscaras, ambos portando armas, ordenaram que en-
trasse no veículo Pálio, azul escuro; (...) que vendaram-lhe os 
olhos e a levaram para o cativeiro, localizado na Via Parafu-
so, próximo à Camaçari; que de início ficou em uma casa de 
chão arenoso, de sexta para sábado, sendo levada para ou-
tro local na manhã do sábado; que após atravessar um rio 
foi colocada no mato, lá permanecendo até 10.30horas do 
domingo; que na casa, além dos três sequestradores, chega-
ram cerca de três outros, não sabendo precisar quantos pois 
estava com os olhos vendados; (...) que no cativeiro inicial, 
na casa, os sequestradores passaram a tortura-la, queimando 
o seu rosto, braço, costas, pernas com cigarro e queimaram 
seus cabelos com isqueiro; que lhe deram uma surra de can-
sanção; que cortaram sua mão esquerda na parte de cima, 
além de um dos dedos da mesma mão, com uma faca de ser-
ra; que lhe deram chutes nas costas; (...) que na Delegacia foi 
apresentado um dos sequestradores, que esteve no mercadinho 
e a declarante o reconheceu; que ficou sabendo através da po-
lícia que um dos sequestradores tem apelido de “Sapeca”, que 
mora no bairro Caboré e andava muito no mercadinho; (...) Nas 
declarações prestadas nestes autos (fls. 187) respondeu que: sen-
tira constrangida em prestar declarações com a presença do réu, 
que confirma integralmente todas as declarações prestadas no 
processo nº0000142-02.2011.8.05.0154 que foi lido pelo juiz 
nesta audiência a serem trasladadas para os autos.”

RÉU:

ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS

Vulgo “XANDE ou HARMONIA”

(fls. 289/291).

“que após ter ido ao cativeiro para pedir para liberar a vítima o 
interrogado só teve contato com Robson, Jean e Elinton, no 
dia que recebeu o dinheiro; que depois de dois meses teve con-
tato com Robson no Jardim Esperança; que Robson falou ao 
interrogado que foi ele quem pegou o dinheiro do resgate; 
que além do interrogado Robson, Franklin, Elinton e Jean, 
não sabe se alguém mais participou do sequestro; que não tem 
certeza, mas acha que quem ligou para Jean dizendo que se 
tratava de sequestro, foi Robson; (...)”.

RÉU:

ANDERSON SOUZA DE LIMA

Vulgo “NEGÃO” (Fls. 259/260).

“Que conhece Robson desde pequeno, que nunca fez traba-
lho junto com Robson, que Robson não estuda nem trabalha. 
Que as armas e o carro utilizados no sequestro pertenciam 
a Alexandre que o sequestro foi praticado por Alexandre, 
Jayder e Sergio que está solto, que Robson não participou 
do sequestro, pois no dia do crime estava na casa da mãe 
do interrogado em Salvador. [...] Que Robson é cunhado de 
Alexandre; que afirma que as armas e o carro pertenciam a 
Alexandre porque ele falou ao interrogado, na delegacia, que 
as armas e o carro era dele;”.
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Findada a parte transcritiva, não há como destoar do entendimento de que o Interrogatório deve 
ser o último ato da instrução, permitindo ampla cognição para elaboração de sua defesa.

Segundo preleciona Aury Lopes Jr. “o interrogatório deve ser realizado de modo a permitir a 
defesa do acusado, e que ele está submetido a várias regras de lealdade processual, resumindo-as 
nas seguintes: “a) deve ser realizado de forma imediata, ou, ao menos, num prazo razoável após a 
prisão; b) presença de defensor, sendo-lhe permitido entrevistar-se prévia e reservadamente com 
o sujeito passivo; c) comunicação verbal não só das imputações, mas também dos argumentos de-
fensivos; d) proibição de qualquer promessa ou pressão direta ou indireta sobre o imputado para 
induzi-lo ao arrependimento ou a colaborar com a investigação; e) respeito ao direito de silêncio, 
livre de pressões ou coações; f ) tolerância com as interrupções que o sujeito passivo solicite fazer no 
curso do interrogatório, especialmente para instruir-se com o defensor; g) permitir-lhe que indique 
elementos de prova que comprovem sua versão e diligenciar para sua apuração; h) negação de valor 
decisivo à confissão”. (LOPES JR., Aury. Direito Processual e sua conformidade constitucional. Vol. I. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 599.).

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal reforçou a observância do procedimento previsto no 
artigo 400 do Código de Processo Penal, inclusive, nos procedimentos não só aos processos penais mili-
tares, como em todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, quando julgou o Habeas 
Corpus nº127900/AM, da lavra do Min. Dias Tófoli.

Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendi-
mento pacificado de que nosso sistema processual penal, para o reconhecimento de nulidades é indispen-
sável a demonstração concreta do prejuízo apontado pela Parte, vejamos:

“2. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio 
do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do 
ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que 
se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela 
absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), 
hipótese não ocorrida no presente feito.” (STF, Ag. Reg. no HC nº125.215/SP, Relatora Min. 
Rosa Weber, julgado em 04.06.2018).

“As nulidades reclamam, para seu reconhecimento, a comprovação de prejuízo (art. 563 do 
Código de Processo Penal), vedada a presunção, com o escopo de se evitar excessivo forma-
lismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, na esteira da aplicação do princípio 
pas de nullité sans grief, aplicável às nulidades absolutas e relativas.” (STF, HC 137637/DF, 
Relator Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2018).

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INTERROGATÓRIO 
DO RÉU REALIZADO ANTES DE JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA 
DE TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRU-
ÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE 
NÃO COMPROVADA.
1. O art. 222 do Código de Processo Penal assenta que a expedição de carta precatória não suspende 
a instrução criminal, podendo realizar-se o julgamento após o transcurso do prazo marcado para seu 
cumprimento, juntando-se a precatória aos autos quando devolvida. Dessarte, se o próprio julgamento 
de mérito não depende do retorno das cartas precatórias, não se pode entender que o interrogatório do 
réu depende.
2. O moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demons-
tração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, vigorando a máxima ‘pas de nullité sans grief ’, a 
teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.
3. Recurso especial a que se nega seguimento.”
(REsp 1.383.791/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Sobre o princípio do prejuízo, trago as lições doutrinárias de Eugênio Pacelli e Renato Brasileiro 
de Lima preleciona:

Testemunha de Acusação

CARLOS SÉRGIO MARQUES CARVA-
LHO

(Pessoa indicada pela família para entregar o 
dinheiro do resgate).(fls. 191/192).

“que é cunhado de Neilson, esposo da vítima; que acompanhou 
toda a negociação do sequestro no COE; que o sequestro acon-
teceu numa sexta-feira, que ficou no COE até o domingo, dia 
em que Luciana foi libertada; (...) que o mandaram inicialmente 
para a madeireira Brotas, depois, estacionamento do Hospital 
São Rafael, após a entrada do bairro Sete de Abril, e por fim 
jogou o dinheiro no campo de futebol, próximo ao Estádio Bar-
radão em Salvador; que o depoente viu os cinco sequestradores 
que estavam no pálio de cor escura; que o declarante viu o 
rosto de todos eles e por isso pode reconhecer; que conhece 
“Sapeca” e sabe que a participação deste constituiu, em dar a 
dica para os sequestradores; (...) que o declarante reconheceu 
ao passar pelo corredor do Fórum Alexandre, Anderson e 
Robson como três dos cinco sequestradores que estavam no 
carro no momento da entrega do valor do resgate;”.

Finalmente, trago a transcrição da Oitiva da Testemunha arrolada pela Defesa do Réu Robson 
Lino dos Santos, a qual fora ouvida após os interrogatórios dos Réus, transformando-se na causa motriz 
destes Embargos.

TESTEMUNHA DE DEFESA DE ROB-
SON:

PM COSME DE JESUS MENDES POR-
TO

(DVD acostado às fls. 469).

Na realidade, eu moro no bairro Jardim Esperança. A Compa-
nhia que eu faço policiamento também cobre o Bairro de Jardim 
Esperança e conhecia Robson lá do bairro. Uma época ele me 
procurou e me disse que tinha alguns elementos escondidos 
numa casa lá na Rua Santo André – Jardim Esperança que 
tinha algumas armas lá no interior desta casa. Então eu e o 
Ten. Sandoval Neto fomos até o local e dentro da casa encontra-
mos dentro do saco de carvão 04 armas. E o Robson nos levou 
e nos acompanhou até essa casa onde segundo ele existia essas 
armas. Depois ele nos disse que o Alexandre estava envolvido 
em um sequestro e estaria em outra casa na rua Santo André, 
ai nos fomos e conseguimos prender o Alexandre. E ai o con-
duzimos para a Delegacia. Segundo Robson o Alexandre era 
cunhado dele. E na hora que fizemos a prisão do Alexandre este 
inclusive, disse ficou com raiva neh porque disse que Robson 
tinha denunciado ele, ai ele disse que acusaria ele também do 
envolvimento. Foi Robson que voluntariamente nos procu-
rou e denunciou a presença de alguns elementos vindo lá da 
área do CIA, e nos acompanhou até o barraco aonde estavam 
as armas e também na outra casa onde Alexandre estaria. […] 
o que me impressionou é que as informações dele bateu como 
ele nos disse neh – a presença das armas e o local da casa aonde 
Alexandre estaria. Eu fiquei sabendo da prisão de Robson um 
tempo depois, fiquei até surpreso, mas algumas pessoas do bair-
ro me disseram que ele teria sido preso porque Alexandre teria 
acusado ele também da participação. Na prisão de Alexandre 
ele falou que ia também delatar o Robson. Depois disso não 
tive mais contato com Robson. Fiquei sabendo por populares 
que ele estaria preso. […] Via Robson trabalhando na área de 
construção. […] Agora na prisão de Alexandre ele disse que 
como Robson estava presente porque, foi ele que levou na 
casa aonde o Alexandre estaria, ele disse na frente da guarni-
ção que ia denunciar o Robson.”.
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“que é cunhado de Neilson, esposo da vítima; que acompanhou toda a negociação do sequestro 
no COE; que o sequestro aconteceu numa sexta-feira, que ficou no COE até o domingo, dia em 
que Luciana foi libertada; (...) que o mandaram inicialmente para a madeireira Brotas, depois, 
estacionamento do Hospital São Rafael, após a entrada do bairro Sete de Abril, e por fim jogou o 
dinheiro no campo de futebol, próximo ao Estádio Barradão em Salvador; que o depoente viu os 
cinco sequestradores que estavam no pálio de cor escura; que o declarante viu o rosto de todos 
eles e por isso pode reconhecer; que conhece “Sapeca” e sabe que a participação deste constituiu, 
em dar a dica para os sequestradores; (...) que o declarante reconheceu ao passar pelo corredor 
do Fórum Alexandre, Anderson e Robson como três dos cinco sequestradores que estavam no 
carro no momento da entrega do valor do resgate;”.

Por todas as razões já expostas, acrescidas da eloquente circunstância de inexistir, nos autos, prova 
do pretenso prejuízo, a SEÇÃO CRIMINAL, POR MAIORIA, DECIDIU PELO IMPROVIMENTO 
DO RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES.

Para Eugênio Pacelli:

“O processo penal cumpre as suas missões constitucionais também por meio de procedimentos, 
nos quais os atos processuais praticados pelas partes e pelo juiz (e por terceiros que houverem de 
participar da relação processual) desdobram-se sequencialmente rumo à decisão judicial final.

Os ritos processuais ou procedimentais segue um itinerário definido previamente, com o objetivo 
de organizar a participação dos sujeitos do processo na construção do provimento jurisdicional 
final, de modo a permitir uma contribuição efetiva e em igualdade de condições na tutela dos 
respectivos interesses.

As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.

Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume 
e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o 
chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do antigo pas de nullité sans grief, 
segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser 
aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exer-
cício da jurisdição (art. 563, CPP).” (Curso de Processo Penal, 16ª edição, São Paulo, Editora 
Atlas, 2012, página 821).

Para Renato Brasileiro de Lima:

“Segundo o art. 563 do CPP, nenhum ato ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 
nenhum prejuízo para as partes (pas de nullité sans grief ). O princípio do prejuízo aí previsto 
deriva de ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a 
correta aplicação do direito. Logo, eventual desobediência às formas prescritas em lei só deve 
acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a 
forma restar comprometida pelo vício. Em síntese, somente a atipicidade relevante, capaz de 
produzir prejuízo às partes, autoriza o reconhecimento da nulidade.

Outro dispositivo legal que versa sobre o princípio do prejuízo é o art. 566 do CPP, por força 
do qual “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apu-
ração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Ora, se o ato viciado é absolutamente 
inócuo, incapaz de prejudicar a formação do convencimento judicial, não há motivo para o 
reconhecimento de sua nulidade. É o que ocorre, a título de exemplo, com a inversão da ordem de 
oitiva das testemunhas, considerada pela jurisprudência como causa de mera nulidade relativa, daí 
porque se afigura indispensável a comprovação do prejuízo.” (Manual de Processo Penal, Volume 
Único, 6ª Edição Revista, Ampliada e Atualizada, 2018, Editora JusPodivm).

No caso em exame, com a realização do confronto das provas encartadas nos autos, não foi possível 
este Órgão alcançar o vislumbre do prejuízo apontado pelo Embargante, especialmente por observar que 
as declarações prestadas pela testemunha de defesa do Réu Robson Lino dos Santos – vulgo “BUDA”, 
encontra-se isolada e, em tese, nada contribuiria para a modificação do julgamento que resultou em sua 
condenação.

Note-se, por oportuno, que a Defesa do Réu ROBSON LINO DOS SANTOS – “BUDA” - esteve 
presente na oitiva da Testemunha PM Cosme de Jesus Mendes Porto, bem como que apresentou suas 
ALEGAÇÕES FINAIS (FLS. 618/621), constando argumentos para sua absolvição, e no tocante a refe-
rida testemunha trouxe versão dispare da prestada pela mesma (conforme transcrição da Mídia acostada 
à fls. 469), ao apontar que “Em nenhum momento, seja durante o Inquérito, seja durante a fase proces-
sual, o Acusado foi reconhecido pela vítima ou por qualquer outra testemunha. Além disso, o Acusado 
juntou prova testemunhal de que estava trabalhando na residência do Tenente Mendes, conforme oitiva 
em audiência, estando situado às fls. 467, 468, 469 e 470 o que o isenta de qualquer possibilidade de 
participação do crime.”.

Nessas circunstâncias, salvo entendimento contrário deste Colegiado, determinar a anulação de 
todos os atos processuais, para que novo interrogatório dos réus fossem realizados, seria medida desar-
razoada, contrariando-se o próprio princípio constitucional da duração razoável do processo inserido 
pela Emenda nº45, e, sobretudo o disposto no artigo 563 do CPP, no sentido de que não será declarada 
nulidade se não houver demonstração do prejuízo.

Repise-se, por necessário, o depoimento de CARLOS SÉRGIO MARQUES CARVALHO, con-
cunhado da vítima, que foi levar o dinheiro do resgate, que de forma categórica reconheceu o Réu 
Robson Lino dos Santos “BUDA”, como sendo uma das pessoas que estavam no local da entrega:
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(TJBA – Direta de Inconstitucionalidade nº 0022051-39.2013.8.05.0000. Relator(a): Des. 
Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, Julgado em 23/01/2019)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO § 21 
DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N.º 12.564, DE 10 DE JANEIRO DE 2012. ATUALIZAÇÃO 
DOS LIMITES TERRITORIAIS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO TERRITÓRIO 
DE IDENTIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, DENTRE ELES O MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS. CAUTELAR INDEFERIDA. PRELIMINAR. REQUE-
RIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O JULGAMENTO PARADIGMA DA ADI N.º 0019118-
93.2013.8.05.0000 NÃO TRANSITOU EM JULGADO, PORTANTO, NÃO ESTARIA 
ABRIGADO PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. AFASTADA. COMPETÊNCIA. 
ARTS. 18, § 4º DA CF/88 E 54, I DA CE. “Ementa: CONSTITUCIONAL. REPRESENTA-
ÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. GOVER-
NADOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. DESCABIMENTO 
DE RECURSO ESPECIAL. CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA 
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. No que guarda pertinência com a 
possibilidade de recurso extraordinário em sede de ADIN estadual, esta Corte tem precedentes que 
admitem a interposição, mas apenas nas hipóteses de decisões dos Tribunais locais em que há ale-
gação de ofensa, pela legislação ou ato normativo estadual ou municipal, a preceito da Constituição 
estadual que reproduza norma constitucional federal de observância obrigatória pelos Estados. Pre-
cedentes”. COMPETÊNCIA DESTE TJ-BA. MÉRITO. DEPREENDE-SE DOS AUTOS, DE 
FATO, QUE OCORREU O DESMEMBRAMENTO DO MUNICÍPIO DE JÂNIO QUA-
DROS (§ 21 DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N.º 12.564, DE 10 DE JANEIRO DE 2012), 
SEM PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO DAS POPULAÇÕES ENVOLVI-
DAS. OFENSA DIRETA AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 54, I, DA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DA BAHIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
que quaisquer alterações nos limites territoriais dos Municípios caracteriza desmembramento de 
área, o que se exige, conforme o art. 18, § 4º, da CF/88, prévia realização de plebiscito junto às 
populações envolvidas (ADI 2.812, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.632, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence; ADI 1.034, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1.262, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 2.381-
MC, Min. Sepúlveda Pertence, ADI 2.702, Rel. Min. Maurício Correa, ADI 2.921, Rel. Min. 
Dias Toffoli e ADI 2994, Rela. Min. Ellen Gracie). PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direita de Inconstitucionalidade n.º 0022051-
39.2013.8.05.0000, figurando como requerente o Prefeito do município de Presidente Jânio Quadros e 
requerido Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.

ACORDAM os desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE a pre-
sente ação, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE do art. 1º, § 21, da Lei Estadual n.º 
12.564/2012, em relação ao Município de Jânio Quadros, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Gestor Municipal de Presidente 
Jânio Quadros, em face do § 21 do art. 1º da Lei Estadual n.º 12.564, de 10 de janeiro de 2012, por 
suposta violação direta ao art. 18, § 4º da Constituição Federal e art. 54, I, da Constituição do Estado 
da Bahia.

Adoto o relatório de fls. 248/249, acrescentando que o acórdão de fls. 245/252, à unanimida-
de, denegou a medida cautelar requerida pelo Município autor, dando-se, a partir daí, seguimento ao 
feito consoante às determinações previstas no art. 6º, caput e parágrafo único e art. 8º, ambos da Lei 
n.º 9.868/99, já para julgamento do mérito da causa, vendo-se o despacho de fl. 260, requisitando 
informações ao Governador do Estado e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e, depois, 
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II. COMPETÊNCIA DESTE TJ-BA PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA.
Antes de ir ao mérito da causa, convêm salientar que o Gestor Municipal de Presidente Jânio 

Quadros propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do § 21, do art. 1º da Lei 
Estadual n.º 12.564, de 10 de janeiro de 2012, por suposta violação direta ao art. 18, § 4º da 
Constituição Federal e art. 54, I, da Constituição do Estado da Bahia.

Nesse caso, apesar de se mencionar o art. 18, § 4º, da CF/88, (A organização político-administrati-
va da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembra-
mento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei), sa-
be-se que este dispositivo encontra-se reproduzido na nossa Carta Estadual, em seu art. 54, I, como 
se vê: Lei complementar estadual disporá sobre a criação, incorporação, desmembramento e fusão de 
Municípios, estabelecendo os critérios e requisitos mínimos relativos à população, eleitorado, núme-
ro de domicílios e renda, observadas as seguintes condições: consulta prévia, através de plebiscito, às 
populações diretamente interessadas, com manifestação favorável da maioria absoluta dos respectivos 
eleitores, hipótese em que se admite a competência deste TJ-Ba para julgar a demanda, consoante 
decidiu o STF no RE 599633 AgR-AgR / DF - DISTRITO FEDERAL - AG.REG. NO AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 02/04/2013 - Órgão 
Julgador: Primeira Turma – Publicação - ACÓRDÃO ELETRÔNICO - DJe-077 DIVULG 24-04-2013 
PUBLIC 25-04-2013, conforme se observa a seguir:

Ementa: CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. 
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITI-
MIDADE RECURSAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. CONSEQUENTE 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL 
AUTÔNOMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVI-
DO. 4. No que guarda pertinência com a possibilidade de recurso extraordinário em sede de ADIN 
estadual, esta Corte tem precedentes que admitem a interposição, mas apenas nas hipóteses de de-
cisões dos Tribunais locais em que há alegação de ofensa, pela legislação ou ato normativo estadual 
ou municipal, a preceito da Constituição estadual que reproduza norma constitucional federal de 
observância obrigatória pelos Estados. Precedentes.

Ultrapassadas as questões acima expostas, passo a análise do mérito.

III. Mérito.
No caso em tela, a norma objurgada teve por objeto a atualização dos limites dos municípios que 

integram o Território de Identidade de Vitória da Conquista, dentre eles o município de Presidente Jânio 
Quadros, sendo pertinente transcrever o dispositivo impugnado:

“LEI Nº 12.564 DE 10 DE JANEIRO DE 2012

Atualiza os limites dos municípios que integram o Território de Identidade de Vitória da 
Conquista, na forma da Lei nº 12.057, de 11 de janeiro de 2011, a saber: Anagé, Aracatu, 
Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Con-
deúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, 
Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Treme-
dal e Vitória da Conquista.

Art. 1º - Os limites dos municípios integrantes do Território de Identidade de Vitória da Conquista 
ficam atualizados com base na Lei nº 12.057, de 11 de janeiro de 2011, passando a vigorar com as 
redações constantes dos parágrafos seguintes.
§ 21 - Os limites do município de PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, estabelecidos na forma 
da Lei nº 1.604, de 28 de dezembro de 1961, ficam atualizados, passando a vigorar com a 
seguinte redação:

Sustenta o requerente que a redemarcação territorial promovida pelo dispositivo impugnado, pro-
vocou, na verdade, o desmembramento de parte do Município de Presidente Jânio Quadros e a con-
sequente incorporação desta área aos municípios vizinhos, sem a realização do requisito essencial e 

estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado e da 
Procuradoria de Justiça.

Às fls. 270/274, vê-se a Promoção Ministerial, no sentido de que se determine a designação de 
perito, nos moldes do art. 9º, § 1º, da Lei n.º 9.868/99, a fim de esclarecer se a atualização dos limites 
dos municípios importou em alteração territorial substancial ou não.

No despacho de fl. 276, o pedido de perícia técnica foi indeferido, porém requisitou-se à 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da BAHIA – SIEI o envio de dados técnicos acerca 
da norma objurgada, que prestou as informações com documentos, às fls. 282/295.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 303/312, opinou pela procedência da ação, 
modulando os efeitos pro futuro por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social.

A Assembleia Legislativa do Estado veio aos autos com a manifestação de fls. 318/319, ratificando 
as suas razões anteriormente lançadas no processo, pugnando pela legitimidade da manutenção da Lei 
Estadual n.º 12.564/12 no ordenamento jurídico.

O Governador do Estado e o Estado da Bahia manifestaram-se, às fls. 327/328, pela improcedência 
da ação direta inconstitucionalidade, pelas razões ali expostas, se assim não for, que seja adotada a técnica 
da declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, com fixação de prazo para integração 
normativa estadual em atendimento ao apelo ao legislador ou, então, à técnica da inconstitucionalidade 
progressiva, abstendo-se da invalidação da lei pelo prazo que seja necessário ao saneamento do vício de 
inconstitucionalidade que seja detectado.

À fl. 332, determinou-se a oitiva do autor sobre o que consta nos autos a partir da fl. 281, que, 
em réplica, de fls. 343/346, requereu a extinção da presente Ação Direita de Inconstitucionalidade, sem 
resolução de mérito, em virtude de haver sido julgada improcedente a Ação de Inconstitucionalidade 
n.º 0019118-93.2013.8.05.0000, semelhante a esta, de iniciativa do Município de Anagé, tendo como 
relatora a Desa. Ilona Márcia Reis (fls. 347/356).

O despacho de fls. 358/359, determinou a suspensão deste processo até o julgamento dos Embargos 
Declaratórios opostos pelo Estado da Bahia e pela Assembleia Legislativa Estadual, em face do referido 
Acórdão de fls. 347/356, embargos estes que foram conhecidos e improvidos, contudo, procedendo a 
modulação ao suspender a vigência da Lei impugnada por 12 (doze) meses, prazo em que os Poderes 
Legislativo e Executivo deverão realizar consulta plebiscitária, e, depois, proceder às adequações legis-
lativas necessárias, o que não justifica mais a suspensão deste processo, que deve ser julgado em sessão 
plenária no TJBA.

É o relatório que submeto à apreciação dos desembargadores componentes do egrégio Tribunal 
Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

VOTO

I. PRELIMINAR: REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DIREITA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inicialmente, trago como preliminar, o pedido do autor, às fls. 343/346, de extinção do presente 
feito, sem resolução de mérito, em função da perda de objeto e da existência da coisa julgada sobre a 
matéria, com base no julgamento da ADI n.º 0019118-93.2013.8.05.0000.

Em que pese o dispositivo ora impugnado pertencer à norma (Lei Estadual n.º 12.564/2012), que 
teve todo o seu conteúdo declarado inconstitucional por este Egrégio Tribunal Pleno deste TJBA, por ar-
rastamento, no julgamento da supracitada ADI, de relatoria da DD. Desembargadora Ilona Márcia Reis, 
conforme se vê, na cópia do acórdão de fls. 347/356, disponibilizado no DJE de 19.05.2014, por outro 
lado, consultando o processo, através do SAJ – 2º Grau, revela-se, ainda, que não se operou o trânsito em 
julgado, uma vez que foi interposto Recurso Extraordinário e, consequentemente, o decisum não estaria 
abrigado pela autoridade da coisa julgada.

Assim sendo, neste caso, não se aplica a eficácia preclusiva, quando ocorre a formação da coisa 
julgada, o que impossibilitaria a matéria ser objeto de novo julgamento, segundo entendimento da dou-
trina especializada (Barroso, Luis Roberto, O Controle de Constitucionalidade do Direito Brasileiro. São 
Paulo: Saraiva. 2009. Pág. 197).

Logo, inexistindo coisa julgada da matéria, não deve prosperar o pleito em questão.
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PIOS. COTA-PARTE. LEI 7.990/89. CRITÉRIOS DE REPASSE. VIGÊNCIA. ROYALTIES. 
DIREITO. REQUISITO SUBJETIVO. PROVA. AUSÊNCIA. AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I – O Estado deve transferir aos Municípios parcela da compensação financeira que lhe é atribuída, 
estando preservados os critérios de repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/89.
II – O direito do Município ao repasse de cota-parte da referida compensação pressupõe a sua par-
ticipação direta ou a exposição aos efeitos ou impactos da atividade extrativa dos recursos minerais, 
tais como os confrontantes ou que guardam certa proximidade da área explorada e que enseja o 
crédito dos royalties. Precedentes do STJ e do TJBA.
III – Configurado que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o atendimento aos requisitos 
subjetivos acima apontados, sequer tendo afirmado que se situa em área de extração de petróleo/
gás, que é confrontante ou que está próximo de área ou de Município que participe da mencionada 
atividade extrativa, ou que está sendo afetado pela citada exploração mineral, imperiosa é a impro-
cedência da ação, com imposição de honorários de sucumbência.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum nº 0000531-
33.2007.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Autor o MUNICÍPIO DE MUQUEM DE 
SÃO FRANCISCO e como Réu o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO e CONDENAR O 
AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 13% 
(TREZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, pelas razões que integram o voto 
condutor.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE MUQUEM DE SÃO FRANCISCO ajuizou ação contra o ESTADO DA 
BAHIA, com a finalidade de obter o reconhecimento da ilegalidade da ausência dos repasses da compen-
sação financeira pela exploração mineral de petróleo e gás, prevista no artigo 9º da Lei 7.990/89, bem 
como a declaração do direito à percepção dos valores correspondentes, com a condenação do Réu ao 
pagamento do crédito vencido nos últimos cinco anos.

Asseverou que o Acionado, apesar de receber do Governo federal as transferências regulares das 
cotas-partes da referida compensação, não repassou nem repassa à ele, Acionante, a cota-parte que alega 
ter direito.

O Réu, em contestação, alegou, em síntese, que o repasse postulado deve ser feito apenas aos entes 
federativos produtores e que os dispositivos legais invocados pela pretensão vestibular já foram revogados 
(fls. 112/132).

O Autor refutou as teses articuladas na defesa e reiterou o pleito inicial (fls. 134/158).
Instadas as partes à falarem sobre o interesse na produção probatória, o Autor requereu a expedição 

de ofício à Agência Nacional de Petróleo, para que informasse os critérios empregados para os repasses 
das compensações financeiras e fornecesse os demonstrativos de todos os valores transferidos ao Réu, de-
correntes da exploração de petróleo e outros recursos minerais, no período de 2001 a 2005 (fls. 168/170).

Os informes solicitados foram apresentados pela ANP às fls. 231/260.
O Réu juntou cópias dos balanços orçamentários dos anos 2001 a 2004 (fls. 261/267).
O Acionante se manifestou sobre tais documentos e requereu a realização de perícia, com a finali-

dade de apurar o valor total das compensações financeiras não repassadas ao mesmo (fls. 274/276).
A Eminente Relatora originária, Desa. Lealdina Torreão, entendendo ser a matéria controvertida 

exclusivamente de direito, pediu a inclusão da ação em pauta, tendo a mesma sido julgada improcedente 
à unanimidade, ao fundamento de que o conteúdo normativo do artigo 9º da Lei nº 7.990/89, no qual 
se embasa a pretensão exordial, fora revogado (fls. 299/307).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls. 329/332, com impo-
sição de multa.

indispensável da consulta prévia, em forma de plebiscito, às populações diretamente interessadas, 
como prevê o art. 18, § 4º da Constituição Federal, bem como o art. 54, I da Constituição do Estado 
da Bahia.

Cotejando os autos, denota-se da leitura das informações da SEI – Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais do Estado da Bahia (fls. 282/285), corroboradas pela Assembleia Legislativa ( fls. 
318/319) e pelo Estado da Bahia (fls. 327/328), a justificativa de que se procedeu a atualização dos limites 
intermunicipais do município de Presidente Jânio Quadros, por força do disposto no art. 1º, § 3º, da Lei 
Estadual n.º 12.057/2011, que diz: “A redefinição dos polígonos e marcos divisórios entre os municípios 
terão como referência os limites administrativos ora praticados”.

Contudo, se mostram relevantes os argumentos do requerente ao demonstrar que o dispositivo 
impugnado refletiu redução significativa do território do município de Jânio Quadros, que subtraiu 
5,8 % (cinco vírgula oito por cento) da sua população originária, ocasionando impactos negativos em 
sua arrecadação e, sobretudo, redução do coeficiente referencial da sua cota no Fundo de Participação 
do Municípios (FMP), que passou de 1,0 para 0,8, impactando a receita do município em cerca de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) mensais.

Isso, porque, a redefinição de divisas territoriais, que implicou em desmembramento do município 
de Jânio Quadros, sem a consulta prévia das populações diretamente interessadas, por meio de plebis-
cito, atestada em certidão expedida pelo Cartório da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral, de fl. 65, viola o 
disposto no art. 54, I, da Constituição Estadual, in verbis:

CAPÍTULO II
DA CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E FUSÃO DOS MUNICÍPIOS
“Art. 54 - Lei complementar estadual disporá sobre a criação, incorporação, desmembramento e 
fusão de Municípios, estabelecendo os critérios e requisitos mínimos relativos à população, eleito-
rado, número de domicílios e renda, observadas as seguintes condições:
I - consulta prévia, através de plebiscito, às populações diretamente interessadas, com mani-
festação favorável da maioria absoluta dos respectivos eleitores;”

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que quaisquer alterações nos 
limites territoriais dos Municípios caracteriza desmembramento de área, o que se exige, conforme o art. 
18, § 4º, da CF/88, prévia realização de plebiscito junto às populações envolvidas (ADI 2.812, Rel. Min. 
Carlos Velloso; ADI 2.632, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.034, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 
1.262, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 2.381-MC, Min. Sepúlveda Pertence, ADI 2.702, Rel. Min. 
Maurício Correa, ADI 2.921, Rel. Min. Dias Toffoli e ADI 2994, Rela. Min. Ellen Gracie).

Ademais, pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias, favo-
ráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de município, não são capazes de suprir o rigor 
e legitimidade do plebiscito (ADI 2294, Rela. Min. Ellen Gracie).

Portanto, no presente caso, tendo em vista que houve desmembramento do município de Jânio 
Quadros, sem o prévio plebiscito dos munícipes interessados, é de se conhecer a inconstitucionalidade 
da norma prevista no art. 1º, § 21, da Lei Estadual n.º 12.564/2012, por violação ao art. 54, I, da 
Constituição do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO.
Por estas razões, julgo procedente esta ADIN para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, § 

21, da Lei Estadual n.º 12.564/2012, por violação ao art. 52, I, da Carta Estadual, ficando os limites 
territoriais do Município de Jânio Quadros conforme a legislação anterior.

******

(TJBA – Procedimento Comum nº 0000531-33.2007.8.05.0000. Relator(a): Desa. Heloísa 
Pinto de Freitas Vieira Graddi, Tribunal Pleno, Julgado em 14/06/2019.)

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSOS MINERAIS. PETRÓLEO. GÁS. EXTRAÇÃO. 
EXPLORAÇÃO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. ESTADO. RECEBIMENTO. MUNICÍ-
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Tal pretensão não deve ser acolhida, vez que está em manifesto conflito com o Princípio da segu-
rança jurídica e com o instituto da preclusão, acima apontado.

Frise-se, ademais, que, quando da exposição dos fundamentos articulados neste voto para decidir o 
mérito, constatar-se-á a dispensabilidade da perícia contábil.

Por tais motivos, indefiro a retirada do processo de pauta e passo ao exame do mérito.
A Constituição Federal assegura, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, a participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

Conforme bem esclarecido na respeitável decisão de fls. 397/400v, da lavra do Eminente Ministro 
Mauro Campbell Marques, ao julgar Recurso Especial interposto nestes autos, “Royalties são uma com-
pensação financeira devida ao Estado pelas empresas concessionárias produtoras de petróleo e gás natural no 
território brasileiro e são distribuídos aos estados, municípios, ao Comando da Marinha, ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Fundo Social e ao Fundo Especial administrado pelo Ministério da Fazenda, que repassa 
aos estados e municípios de acordo com os critérios definidos em legislação específica.”

 Recebidos os Royalties pelos Estados, estes têm o dever de repassar uma cota-parte aos Municípios, 
nos termos da legislação de regência.

Sendo desprovida de auto-aplicabilidade, a Lei 7.990/89 deu, num primeiro momento, efetividade 
à mencionada norma constitucional, determinando o repasse de um percentual da compensação finan-
ceira recebida.

No seu artigo 9º está previsto que:

“Art. 9º Os Estado transferirão aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da com-
pensação financeira que lhes é atribuída pelos arts. 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 Constituição, e dos mesmos prazos 
fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação.”

Posteriormente, tal normatização também foi regulada pela Lei 9.478/97, com alterações esta-
belecidas pela Lei 12.734/2012, mas sem afastar os critérios de repasse insertos no dispositivo acima 
transcrito.

O STJ tem entendimento consolidado, no sentido de que ainda estão preservados os critérios da 
Lei nº 7.990/89, para repasse dos royalties, devidos pela exploração dos mencionados recursos naturais.

É o que se infere, dentre muitos, dos seguintes precedentes:

“(...) 1. Esta Corte, em diversos precedentes, a despeito das alterações promovidas pela Lei n. 
9.478/1997, assegura o direito do Município em receber o repasse dos valores relativos aos royaltes, 
com base na Lei n. 7.990/1990. (...)” (AgInt no REsp 1386592/BA, Rel. Ministro OG FERNAN-
DES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECOR-
RENTE DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E SIMILARES. CRITÉRIO DE DISTRIBUI-
ÇÃO. DEVER DO ESTADO DE REPASSE DA RECEITA A MUNICÍPIO.
1. O Tribunal de origem negou provimento à pretensão do município ora recorrente sob o funda-
mento de que o artigo 9º da Lei 7.990/1989 teve a sua eficácia normativa esvaziada.
2. Realizando uma interpretação sistemática da legislação de regência dos royalties, verifica-se que 
não obstante a Lei 2.004/1953 encontrar-se revogada pelo art. 83 da Lei 9.478/1997, os critérios de 
repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/1989 encontram-se preservados, pois esta era a intenção 
do legislador quando, na redação original do art. 48 da Lei 9.478/1997, fez referência expressa 
aos critérios da Lei 7.990/1989. Trata-se de técnica legislativa, na qual se preferiu adotar os crité-
rios da Lei e não os artigos da Lei. (REsp 1.401.940/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015.) Agravo regimental 
improvido.” (AgRg no REsp 1551636/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA “C”. AUSÊNCIA DE SIMILITU-
DE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. 

O Acionante interpôs recurso especial às fls. 344/364, contrarrazoado pelo Requerido às fls. 
375/380.

Tal recurso foi parcialmente provido pela Corte Superior, para afastar a multa imposta ao Recorrente 
e declarar que os critérios de repasse da compensação financeira pelos Estados aos Municípios, previstos 
na Lei nº 7.990/89, não foram revogados, sendo determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça 
da Bahia, “a fim de verificar se no caso concreto encontram-se preenchidos os requisitos legais para o repasse dos 
royalties dos recursos naturais nos termos previstos pela jurisprudência do STJ.” (fls. 397/400v e 407v/408).

Baixados os autos à esta Corte, foram a mim redistribuídos.
À fl. 414, determinei a intimação dos litigantes para informar, em dez dias, se tinham interesse na 

produção de outras provas, tendo o Município Recorrente anunciado que “não tem mais provas à produ-
zir.” (fl. 422)

De acordo com a certidão de fl. 428, o Réu deixou o decêndio fluir in albis.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 433/439, sugeriu a improcedência da ação.
Examinei os autos e, estando o processo apto a julgamento, encaminhei à Secretaria com relatório, 

em atendimento às regras insertas no Código de Processo Civil e Regimento Interno desta Corte, para 
inclusão em pauta.

Incluído o feito na pauta de 10/10/2018, o Autor requereu a retirada do processo da pauta e a 
realização de prova pericial contábil, a fim de ser aferido o valor total não repassado pelo Réu.

VOTO

Submete-se ao exame desta Corte a pretensão do Município Apelante de receber os repasses das 
cotas das compensações financeiras recebidas em decorrência da exploração mineral de petróleo e gás, 
prevista no artigo 9º da Lei 7.990/89.

Imperiosa é a análise prioritária do recente pleito de restabelecimento da fase de instrução proces-
sual, formulado pelo Acionante após a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Sabe-se que o processo judicial é norteado por regras, princípios e imperativos jurídicos que bali-
zam uma segura evolução do procedimento rumo ao provimento jurisdicional.

Para efetivar esse objetivo, o ordenamento processual prevê, dentre outros, os institutos jurídicos 
‘prazo’ e ‘preclusão’, consistindo este último na perda, extinção ou consumação de uma faculdade da 
parte, em decorrência de ter-se alcançado os limites temporais assinalados pela legislação ao seu exercício.

Discorrendo sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JUNIOR esclarece:

“A preclusão, como adverte Couture, está, no processo moderno, erigida à classe de um princípio 
básico ou fundamental do procedimento. Manifesta-se em razão da necessidade de que as diversas 
etapas do processo se desenvolvam de maneira sucessiva, sempre para a frente, “mediante 
fechamento definitivo de cada uma delas, impedindo-se o regresso a etapas e momentos pro-
cessuais já extintos e consumados.” Com esse método, evita-se o desenvolvimento arbitrários do 
processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e para o próprio juiz.” 
Grifei
(in ‘Curso de Direito Processual Civil – Vol. I’, 58ª edição, 2017, Editora Forense, pág. 541)

No caso em exame, como já relatado, o Autor foi devida e oportunamente intimado para in-
formar se tinha interesse na produção de outras provas, tendo o mesmo, em resposta, afirmado 
expressamente que não tinha mais provas a produzir (petição - fl. 422).

Em seguida, após ter tomado ciência do parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 
433/439), opinando pela improcedência do pleito exordial, e da inclusão do processo em pauta, requereu 
a retirada do processo da pauta, a fim de ser reinstalada a fase instrutória e realizada perícia contábil, para 
apuração do valor total não repassado pelo Réu ao Autor

Disse o Acionante:

“(...) mesmo diante de anterior manifestação pela eventual ausência de provas a produzir, em face 
do parecer do Ministério Público Estadual, tendo em vista a necessidade de máxima cognição da 
matéria e de se conferir maior efetividade à tutela do direito (...), requer seja retirado o feito de pauta 
e determinada a instrução probatória do feito.” (fl. 455)
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Nas razões do agravo regimental o Estado da Bahia sustenta que: “O Município de Muqém (sic) do 
São Francisco é localizado no nordeste bainano (sic), a cerca de 700 km da costa onde estão locali-
zados os polos de produção de petróleo. Portanto, Quinjigue (sic) não é produtor de petróleo nem 
de gás natural, nem mesmo exerce nenhuma atividade de refino ou industrialização” (e-STJ fl. 445)
Considerando que no caso dos autos, a matéria fática em questão apontada pelo Estado da 
Bahia nas razões do agravo regimental não chegou a ser apreciada pela instância ordinária 
(na medida que simplesmente negou provimento à pretensão do Município ao entendimento de 
que não havia, norma legal que obrigasse o Estado a repassar 25% de sua receita com royalties ao 
Município, pelo fato de o artigo de lei que fundamenta a pretensão teve seu comando normativo 
esvaizado - entendimento esse modificado em virtude do parcial provimento do recurso especial 
interposto), de sorte que a apreciação neste momento (dos fundamentos apontados pelo Esta-
do da Bahia) importaria em indevida supressão de instância recursal e apreciação de matéria 
de fato, o que impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de verificar se no 
caso concreto encontram-se presentes os requisitos traçados pela jurisprudência do STJ, nos 
termos estabelecidos na decisão monocrática ora agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para determinar o retorno dos autos 
ao Tribunal de origem, a fim de verificar se no caso concreto encontram-se preenchidos os 
requisitos legais para o repasse dos royalties dos recursos naturais nos termos previstos pela 
jurisprudência do STJ.” Grifei

Passo, então, a verificar se o Autor atende ao requisito para percepção dos repasses dos royalties em 
questão, à luz da jurisprudência do STJ. 

Sabe-se que, para ter direito ao repasse de cota-parte da compensação financeira recebida pelo 
Estado, o território do Município deve ter alguma ligação geográfica com a cadeia extrativa, de modo a 
sofrer ou estar potencialmente exposto aos efeitos ou impactos ambientais e ao permanente risco à segu-
rança da área e da população que nele habita.

O direito do Município, assegurado pela Carta Constitucional, não advém do fato de ser, por si só, 
um ente da federação.

Não foi essa a ratio do legislador constituinte.
Decorre, na verdade, da sua condição territorial, do vínculo físico-estrutural entre ele e a extração 

do recurso mineral e do ônus que tem de suportar ou empreender em razão da localização geografica-
mente próxima dos centros ou pólos de exploração/extração, com assunção financeira daqueles riscos e 
impactos.

Sendo assim, não é todo e qualquer Município que faz jus ao repasse da compensação financeira 
ora em exame.

Diga-se uma vez mais, titularizam o direito à compensação financeira apenas os que participam 
diretamente, sofrem ou estão na iminência de sentir os impactos da atividade extrativa, como os confron-
tantes ou que guardam certa proximidade da área explorada.

Esta é a direção intelectiva prevalecente no âmbito do STJ, bem resumida nos seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DE-
CORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL E DE PETRÓLEO. MUNICÍPIO 
QUE NÃO PARTICIPA DIRETAMENTE DA PRODUÇÃO. INSTALAÇÕES. PROVA. 
INOCORRÊNCIA. DIREITO AO REPASSE DA RECEITA DO ESTADO. INEXISTÊN-
CIA. (...)
2. De acordo com a jurisprudência das Turmas que integram a Primeira Seção do STJ, para efei-
tos de distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e de gás natural, somente têm 
direito os municípios que participem diretamente da atividade de extração, estando excluídos 
aqueles que apenas fazem parte da distribuição e da circulação do recurso natural já processado. 
(...)” Grifei
(AgInt no REsp 1516546/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, jul-
gado em 19/09/2017)

“(...) 1. 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 percepção de 
royalties, não cabendo tal remuneração àqueles Municípios que participam apenas da distribuição 
do recurso natural já processado. (...)”

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ROYALTIES DOS RECUR-
SOS NATURAIS. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍ-
PIO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 48 DA LEI 9.478/1997 (REDAÇÃO ORIGINAL) E 9º DA 
LEI 7.990/1989. (...)
3. O Tribunal de origem negou provimento à pretensão do Município ora recorrente sob o funda-
mento de que o artigo 9º da Lei 7.990/1989 teve a sua eficácia normativa esvaziada.
4. Realizando uma interpretação sistemática da legislação de regência dos royalties verifica-se que 
não obstante a Lei 2.004/1953 encontrar-se revogada pelo artigo 83 da Lei 9.478/1997, os critérios 
de repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/1989 encontram-se preservados, pois está era a inten-
ção do legislador quando na redação original do artigo 48 da Lei 9.478/1997 fez referência expressa 
aos critérios da Lei 7.990/1989. Trata-se de técnica legislativa, na qual preferiu-se adotar os critérios 
da Lei e não os artigos da Lei.
5. Em igual sentido já entendeu a Primeira Turma do STJ: “Assim, deve-se entender que, não 
obstante a revogação da referida Lei n. 2.004/53 pelo art. 83 da mesma Lei n. 9.478/97, os critérios 
de repassamento dos royalties continuam tendo validade, pois esta era a intenção do legislador ao 
fazer referência à Lei n. 7.990/89. 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) 6. Recurso especial 
parcialmente conhecido, e nessa parte provido.”
(REsp 1401940/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 17/09/2015)

Este Tribunal Plenário, em 27/11/2009, ao julgar improcedente a ação e indeferir o pleito do 
Autor, adotou fundamento diverso, no sentido de que o conteúdo normativo do artigo 9º da Lei nº 
7.990/89, no qual se embasara a pretensão exordial, havia sido revogado (acórdão de fls. 300/307).

O STJ, por sua vez, ao apreciar o REsp nº 1.376.769/BA interposto nos presentes autos, reformou 
o acórdão do Tribunal Pleno, fundamentando que:

“(...) Desta forma, realizando uma interpretação sistemática da legislação de regência verifica-se 
que não obstante a Lei 2.004/1953 encontra-se revogada pelo artigo 83 da Lei 9.478/1997, 
os critérios de repasse dos royalties previstos na Lei 7.990/1989 encontra-se preservado, pois 
esta era a intenção do legislador quando na redação original do artigo 48 da Lei 9.478/1997 faz re-
ferência expressa aos critérios da Lei 7.990/1989. Trata-se de técnica legislativa, na qual preferiu-se 
adotar os critérios da Lei e não os artigos da Lei.
Assim, de acordo com o art. 9º da Lei 7.990/1989, deve o Estado recebedor dos referidos 
royalties repassar, mensalmente, a título de compensação financeira pela exploração de pe-
tróleo e gás natural, ao município onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por 
cento). (...)” (decisão unipessoal do Ministro Relator - fl. 399v)

Indiscutível é, portanto, diferentemente do quanto alegado pelo Réu, a validade do fundamento 
jurídico invocado pelo ora Acionante para embasar a pretensão formulada, qual seja, a de continuidade 
da vigência dos critérios de repasse previstos na Lei nº 7.990/89.

Sendo assim, e em estrito atendimento à determinação do STJ, resta apenas examinar se 
o Município Autor preenche os requisitos subjetivos impostos para o recebimento dos repasses 
postulados.

Vale, a propósito, conferir a fundamentação e o dispositivo da decisão exarada pelo Ministro 
Relator à fl. 408, in littreris:

“(...) É o relatório. Decido.
No caso dos autos, a decisão ora agravada deu provimento ao recurso especial interposto pelo 
Município no sentido de reconhecer que há dispositivos legais que autorizam o Estado repassar 
mensalmente os valores devidos a título de compensação financeira pela exploração dos recursos 
naturais no montante de 25% (vinte e cinco por cento), modificando o entendimento firmado pelo 
acórdão recorrido.
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DADE DE EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL FAZEM JUS À PERCEPÇÃO 
DE ROYALTIES, NÃO CABENDO TAL REMUNERAÇÃO ÀQUELES MUNICÍPIOS 
QUE PARTICIPAM APENAS DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO NATURAL JÁ PRO-
CESSADO.” (AGINT NO RESP 1592995/SE, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 07/06/2016, DJE 15/06/2016). AÇÃO IMPRO-
CEDENTE, (...).” Grifei (Procedimento Comum 0005510-33.2010.8.05.0000, Tribunal Pleno, 
Relator Des João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publicado em 27/07/2017)

“PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRAN-
ÇA. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 
NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBI-
LIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. (...). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 - De acordo com a referida norma, deve o Estado recebedor dos referidos royalties repassar, men-
salmente, a título de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, aos muni-
cípios baianos onde tal ocorreu, o montante de 25% (vinte e cinco por cento). Precedentes do STJ. 
2 - O Autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao repasse, isto 
é, colacionou aos autos prova extraída do sítio eletrônico institucional da ANP – Agência Na-
cional de Petróleo de que é produtor de petróleo e gás natural dos poços em terra, bem como 
que existem instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural no seu território. (...)
4 - Procedência do procedimento ordinário.” (Procedimento Comum nº 0003177-69.2014.8.05.0000, 
Tribunal Pleno, Relatora Desa Silvia Carneiro Santos Zarif, publicado em 01/08/2017)

Patenteada a improcedência dos pleitos vestibulares, compete ao Acionante pagar honorários advo-
catícios de sucumbência, cuja base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, vez que o julgamento 
ora realizado não acarretou condenação ou proveito econômico.

Em assim sendo, considerando a baixa complexidade da causa, o seu considerável tempo de trami-
tação (mais de dez anos), a exigência de tempo razoável para acompanhamento e assessoramento jurídico 
por parte dos Procuradores do Estado e o zelo profissional com que atuaram, condeno o Acionante ao 
pagamento de quantia equivalente a 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
É o voto.

******

(TJBA – Reexame Necessário nº 0500385-40.2017.805.0078. Relator(a): Desa. Maria da 
Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Julgado em 05/02/2018.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RES-
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO CON-
SOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACIENTE POR-
TADOR DE ANEMIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO 
COM INTERNAMENTO. DEVER DO ESTADO DE PROCEDER AO TRATAMENTO 
ADEQUADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CO-
NHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I. No caso, tem-se que a saúde é direito fundamental que se concretiza por meio das prestações estatais 
que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como políticas 
públicas voltadas para essa finalidade.
II. No caso em tela, resta claro pelos documentos acostados à inicial, mais precisamente o relatório médi-
co de avaliação especializada que a Sra. Maria Joana de Jesus necessita de tratamento médico-hospitalar 
de internação compulsória, haja vista a anemia que a acomete.
III. Na situação em escopo, não seria razoável o paciente que necessita de tratamento específico aguardar 
a burocracia do Estado ou a deliberação orçamentária anual seguinte para atender aos cidadãos, sob 
pena de se violar o direito à saúde constante da Constituição Federal.
IV. Caso o Estado não cuide de proporcionar aos cidadãos os meios para tornar efetivos os direitos fun-
damentais, as previsões da Lei Maior restarão inócuas. Nesse sentido, é o direito de acesso à Justiça que 

(AgInt no REsp 1592995/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 07/06/2016)

Na espécie ora em julgamento, o Acionante não se desincumbiu do ônus de provar o seu enquadra-
mento nas condições subjetivas acima apontadas, sequer tendo afirmado que se situa em área de extração, 
que é confrontante ou que está próximo de área ou de Município que participe da mencionada atividade 
extrativa, ou que está sendo afetado pela extração mineral em questão.

Em assim sendo, não “preenchidos os requisitos legais para o repasse dos royalties dos recursos naturais 
nos termos previstos pela jurisprudência do STJ”, não faz jus ao repasse da compensação financeira postulada 
na exordial.

Este Tribunal Pleno, ao decidir casos similares, externou o mesmo raciocínio, ou seja, no sentido 
de que o direito ao repasse dos royalties pressupõe prova dos requisitos subjetivos indicados acima, como 
se infere, dentre muitos, dos seguintes precedentes:

“AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIOS QUE PRETENDEM RECEBER O REPASSE DE 
PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO A TÍTULO DE 
ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO TERRITÓRIO 
ESTADUAL. FUNDAMENTO NO ART. 9º DA LEI 7.990/89. REDAÇÃO ORIGINAL DO 
ART. 48 DA LEI Nº 9.478/97 QUE OBJETIVOU MANTER OS CRITÉRIOS DE DISTRI-
BUIÇÃO DOS ROYALTIES FIXADOS NA LEI Nº 7.990/89. ARTIGOS 7º A 9º DA LEI Nº 
7.990/89 E DECRETO REGULAMENTADOR. REFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS AFETA-
DOS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E XISTO BETUMINOSO 
NAS FORMAS DISPOSTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS 
ROYALTIES A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA ALUDIDA EXPLO-
RAÇÃO DESTINADA APENAS AOS MUNICÍPIOS AFETADOS. PRECEDENTES DO 
STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, 
§3º, §4º, III E IV E §5º DO CPC/2015.
(...) apenas os entes públicos afetados pela exploração de petróleo e gás natural, na forma disposta 
na legislação pertinente, são beneficiados pela distribuição dos royalties, a título de compensação 
financeira pela aludida exploração. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça” Grifei (Procedi-
mento Comum nº 0021638-21.2016.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa Pilar Celia Tobio 
de Claro, publicado em 11/05/2018)

“AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DA RECEITA DO ESTADO PROVENIENTE DA EXPLO-
RAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL. ART. 9º DA LEI N. 7.990/1989. MUNICÍPIOS 
QUE DEVEM ESTAR INSERIDOS NA CADEIA EXTRATIVA, CONFORME PREVISÃO 
LEGAL. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. PLEITOS IMPROCEDENTES. 1. No caso, os 
autores não são produtores de petróleo ou gás natural, tampouco são confrontantes com aqueles 
que o são ou possuem em suas áreas instalações de embarque ou desembarque da mercadoria. 2. 
A interpretação conjunta do art. 9º da Lei n. 7.990/1989 e do art. 158, IV e parágrafo único, da 
Constituição Federal, revela que as receitas estaduais provenientes dos royalties pela exploração dos 
mencionados recursos naturais apenas devem ser repassadas aos Municípios que estão efetivamente 
inseridos na cadeia extrativa. Julgados do STJ e do TJBA. 3. Improcedência dos pedidos.” (Pro-
cedimento Comum n. 0021698-91.2016.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relator Des. José Edivaldo 
Rocha Rotondano, julgado em 25/4/2018)

“AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE ROYALTIES. 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. RE-
PASSE NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI 7.990/89. POSSIBILIDADE. CON-
QUANTO DEVA O ESTADO RECEBEDOR DE ROYALTIES REPASSAR, MENSALMEN-
TE, 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, 
CONFRONTANTE DE MUNICÍPIO PRODUTOR OU PERTENCENTE À ÁREA GEO-
ECONÔMICA DE MUNICÍPIO PRODUTOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, (...). 
NESTE SENTIDO, “O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A ORIENTAÇÃO 
DE QUE SOMENTE OS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPAM DIRETAMENTE DA ATIVI-
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Art. 1 – República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: (...) 
III – a dignidade da pessoa humana.
Art. 6 – São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.
Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igua-
litário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feito 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos constitucionais, chega-se à 
conclusão de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente 
de sua condição econômica e sócia, o direito à vida, impondo, para tanto, ao Estado o dever constitucio-
nal de garantir por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à 
assistência médica e farmacológica.

Com efeito, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível e deve 
ser assegurada a generalidade dos cidadãos. O direito a saúde é direito que deve ser assegurado a todas as 
pessoas porque representa como já pondera o eminente Ministro Celso Mello:

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à gene-
ralidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídica cons-
titucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, 
a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, 
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar (STF – AI 396973/RS; 
Relator: Min. CELSO DE MELLO).

Portanto, cabe ao Estado assegurar, através do procedimento indicado, o direito à vida, permitindo 
aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito a 
sobrevivência.

Assim, é de se reconhecer que o direito à saúde apresenta duas vertentes a de preservação a saúde 
e a de proteção a saúde prelecionando Ferreira Filho que a primeira, “tem como contrapartida as políticas 
que visam a redução do risco da doença. E no seu prolongamento se situa o próprio direito a um ambiente 
sadio”, salientando outrossim, que a proteção à saúde, “É direito individual à prevenção da doença, a seu 
tratamento e à recuperação do doente. Traduz-se no acesso aos serviços e ações destinadas a recuperação 
do doente ou enfermo” (Comentários a Constituição Brasileira de 1988, vol. IV, São Paulo, Saraiva, 1990). 
E o direito do cidadão a medicamentos se consubstancia exatamente com essa face do direito à saúde.

Nesse sentido, vale colacionar importante manifestação do Ministro Celso Mello, no julgamento 
do AgRg no RE 271,286-8/RS:

O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano de organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena 
de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. O caráter 
programático, da regra no art. 196 da Carta Política, que tem por destinatários todos os entes polí-
ticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode 
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumpri-
mento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao 
que determina a própria lei Fundamental do Estado, o reconhecimento judicial da validade jurídica 
de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive aquelas por-
tadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5º, caput e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de 
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser 
a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. (AgRG no RE 271.286-6-
RS, 2ª Turma, j. em 12.09.2000, rel. Ministro Celso de Mello, DJU 24.11.2000, in RT 786/211).

viabiliza ao administrador propor demandas inclusive contra a própria Administração, prerrogativa 
inerente ao Estado Democrático de Direito, onde todos se encontram submetidos à ordem jurídica, sendo 
detentores de direitos e obrigações.
V. Dessa forma, conclui-se que não há violação ao princípio da independência dos Poderes, pois a 
própria Constituição estabeleceu um sistema de pesos e contrapesos para possibilitar o controle recíproco 
como forma de conter abusos. Existindo direito subjetivo da parte, cumpre ao Poder Judiciário impor ao 
ente da Administração o cumprimento da obrigação, entregando o provimento devido.
VI. Frise-se, ademais, que o Estado da Bahia “não rebateu os argumentos técnicos pontuados pelo especia-
lista, ou seja, não trouxe a opinião de um especialista a respaldar que a substituição e/ou a modificação do 
tratamento não trará qualquer prejuízo à saúde do suplicante” (VIRGENS, Márcia Regina dos Santos, 
Parecer Ministerial n°. 8.287/2017), o que corrobora com o entendimento da ilustre Juíza a quo.
VII. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVI-
MENTO ao Reexame Necessário, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n°.0500385-40.2017.805.0078, 
da Comarca de Euclides da Cunha, em que são partes, como Remetente, o Juiz de Direito da 2ª Vara 
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha, e, como 
interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, MARIA JOANA DE JESUS e o 
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessá-
rio, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA em favor de 
MARIA JOANA DE JESUS contra o ESTADO DA BAHIA, objetivando a condenação do demandado a 
promover o imediato acesso da interessada em internamento clínico hematológico, bem como a condena-
ção do requerido a fornecer os procedimentos de saúde que decorram do internamento devendo custear 
todas as despesas para o tratamento da interessada, sob pena de multa diária.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 51/62, acrescentando 
que a eminente Magistrada Singular, Dione Cerqueira Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para 
confirmar a decisão antecipatória dos efeitos da tutela.

Inexistindo recurso voluntário, subiram os autos a esta Instância Superior, por força da remessa 
obrigatória, onde, distribuídos à Primeira Câmara Cível, coube-me a relatoria.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 08/10, opinando 
pela manutenção integral da sentença.

É o que importa relatar. Passo a decidir.

VOTO

Presentes as condições de admissibilidade do recurso involuntário, dele conheço.
No caso, tem-se que a saúde é direito fundamental que se concretiza por meio das prestações esta-

tais que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como políticas 
públicas voltadas para essa finalidade.

Adentrando nos requisitos da apelação cível, importante registrar que a saúde, como bem de ex-
traordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição 
de direito fundamental do homem, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em 
garantir a todos, uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que se torna evidente da 
interpretação conjunta dos artigos 170 e 193 da referida Lei Maior, dispondo em seus artigos 1, item III, 
6, 196,197, verbis:
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Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, pelas razões 
adiante expendidas.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª 
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador. A aludida manifestação judicial, proferida nos autos 
do Mandado de Segurança tombado sob o nº 0537211-05.2017.8.05.0001, deferiu o pedido liminar 
formulado, nos seguintes termos(fls.115/118):

“Pois bem. A liminar vindicada pela Associação Impetrante é medida que se impõe, por restarem 
presentes as suas condicionantes, quais sejam, a relevância da fundamentação e do risco de ineficácia 
da medida postulada. Em outras palavras, estão presentes a probabilidade de seu direito e o perigo 
de dano.
Neste diapasão, a probabilidade do direito almejado é patente, visto que o Ministério Público, nos pre-
cisos termos do art. 127 e parágrafos da Constituição Federal, é instituição independente de quaisquer 
Poderes, inclusive, do Executivo, com este não se confundido, gozando, ainda, de autonomia funcional 
e administrativa.
Nesta esteira, assiste razão à Impetrante ao informar que o Decreto nº 17.251 de 05/10/2016, que re-
gulamenta os artigos da Lei nº 6.677/94 e Lei nº 7.990/2001, não abrange os seus membros, ainda que 
inativos, uma vez que não são integrantes do Poder Executivo do Estado da Bahia.
Registro, ainda, que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia é de clareza solar ao 
prever, em sintonia com o art. 127, §2º da CF/88, a competência da referida Instituição, enquanto 
órgão que goza de autonomia funcional, administrativa e financeira, para, além de revisar os proventos 
de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos seus membros em atividade, elaborar a 
respectiva folha de pagamento, conforme atesta o art. 194 e seu parágrafo.(...)
O perigo de dano, por sua vez, faz-se presente no momento em que o ato reputado ilegal, ou seja, a 
transferência do processamento e pagamento da folha de pagamento dos membros ativos e inativos do 
Ministério Público da Bahia para um órgão ligado ao Poder Executivo, retira, repita-se, a sua autono-
mia de modo a acarretar violação à paridade de seus membros.
Decerto, não se pode olvidar que o Poder Executivo, através de seus órgãos devem, à luz do cenário 
político e econômico atual, ter um maior controle de suas despesas. Entretanto, tal atividade, que lhe 
é discricionária e vinculada à Lei de Responsabilidade Fiscal, não lhe outorga o poder/faculdade de 
ingressar em terreno que não lhe é afeto.
Saliento, por fim, que a ingerência de um órgão do Poder Executivo ao livre exercício do Ministério 
Público, especialmente em matéria de sua exclusiva competência, sob o pífio argumento de observância 
a um Decreto Estadual, ainda mais quando não lhe é aplicável, esvazia a sua autonomia e o coloca em 
uma situação de subordinação, no momento em que equipara os seus membros, embora inativos, aos 
seus servidores, o que caracteriza afronta ao Estado Democrático de Direito e atenta contra a própria 
existência da Instituição criada para lhe conferir proteção, principalmente, no exercício da fiscalização 
do Poder Público, incólume de amarras e receios.
Ante o exposto, pelas razões acima aduzidas, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para de-
terminar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem 
na migração do processamento e elaboração da folha de pagamento dos membros ativos e 
inativos do Ministério Público da Bahia para a Secretaria da Administração, por meio da 
Superintendência da Previdência. Notifique-se a autoridade coatora, solicitando-lhe a apre-
sentação das informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Cientifique-se 
o Estado da Bahia para que, querendo, integre a lide.” (grifo nosso)

O Estado da Bahia agravou, alegando, em síntese, que: a) a associação impetrante, ora agravada, 
não possui legitimidade para propor o writ de origem, não havendo direito líquido e certo à manutenção 
da gestão da folha de benefícios previdenciários do Ministério Público na própria instituição; b) a mi-
gração do gerenciamento da folha para a Superintendência de Previdência do Estado da Bahia se lastreia 
no art. 40, § 20, da Constituição Federal de 1988, não configurando violação à autonomia funcional e 
administrativa do órgão ministerial; c) o procedimento em questão é de natureza interna corporis ao ente 
federado, não trazendo prejuízos aos associados.

Alexandre de Moraes, ao dissertar sobre o tema, preleciona que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197). (Direito Cons-
titucional, 15ª ed. Atlas, 2004, p. 687/688).

Como visto, não resta dúvida que é dever do Estado prestar assistência à saúde àqueles que 
necessitem.

No caso em tela, resta claro pelos documentos acostados à inicial, mais precisamente o relatório 
médico de avaliação especializada que a Sra. Maria Joana de Jesus necessita de tratamento médico-hospi-
talar de internação compulsória, haja vista a anemia que a acomete.

Na situação em escopo, não seria razoável o paciente que necessita de tratamento específico aguar-
dar a burocracia do Estado ou a deliberação orçamentária anual seguinte para atender aos cidadãos, sob 
pena de se violar o direito à saúde constante da Constituição Federal.

Caso o Estado não cuide de proporcionar aos cidadãos os meios para tornar efetivos os direitos 
fundamentais, as previsões da Lei Maior restarão inócuas. Nesse sentido, é o direito de acesso à Justiça 
que viabiliza ao administrador propor demandas inclusive contra a própria Administração, prerrogativa 
inerente ao Estado Democrático de Direito, onde todos se encontram submetidos à ordem jurídica, sen-
do detentores de direitos e obrigações.

Dessa forma, conclui-se que não há violação ao princípio da independência dos Poderes, pois a 
própria Constituição estabeleceu um sistema de pesos e contrapesos para possibilitar o controle recíproco 
como forma de conter abusos. Existindo direito subjetivo da parte, cumpre ao Poder Judiciário impor ao 
ente da Administração o cumprimento da obrigação, entregando o provimento devido.

Frise-se, ademais, que o Estado da Bahia “não rebateu os argumentos técnicos pontuados pelo especia-
lista, ou seja, não trouxe a opinião de um especialista a respaldar que a substituição e/ou a modificação do tra-
tamento não trará qualquer prejuízo à saúde do suplicante” (VIRGENS, Márcia Regina dos Santos, Parecer 
Ministerial n°. 8.287/2017), o que corrobora com o entendimento da ilustre Juíza a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR 
PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

******

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0018946-15.2017.8.05.0000. Relator(a): Desa. Maria de 
Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Julgado em 24/09/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
RECORRENTE QUE DETERMINOU A MIGRAÇÃO DA ELABORAÇÃO E PROCESSA-
MENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA ÓRGÃO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. DECISÃO HOS-
TILIZADA QUE SUSTOU O ATO DO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA-
DE ATIVA DA IMPETRANTE/AGRAVADA, REPELIDA. AUTONOMIA FUNCIONAL 
E ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO MINISTERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 
127, DA CARTA MAGNA DE 1988 E DO ART. 136, DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. 
INCIDÊNCIA DO ART. 2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/96 (LEI ORGÂNICA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA). DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0018946-15.2017.8.05.0000, 
em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravada ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA - AMPEB.
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§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e 
os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (...)” (grifo nosso)

Acerca da matéria, o Prof. Uadi Lammêgo Bulos leciona:

“Os princípios e as garantias a que estão sujeitos os seus membros, a forma de nomeação e a autonomia 
dos procuradores-gerais, as funções institucionais, as normas fundamentais delineadoras dos caracteres 
da instituição foram predispostos em técnica jamais vista antes. (…)
Seja como for, pela primeira vez um texto constitucional brasileiro disciplinou, enfaticamente, a estru-
tura orgânico-funcional da instituição, as principais regras relativas ao seu funcionamento e atribuições.
(...)
Acresça-se a isso o alargamento de seu campo funcional, que ocupou lugar destacado no panorama do 
Estado Brasileiro.” (Constituição Federal anotada/Uadi Lammêgo Bulos. - 8. ed. rev. e atual., Saraiva, 
p.1120 e 1121)

Assim, por ser considerado essencial ao funcionamento da justiça, o Parquet necessita desta garan-
tia para exercer de modo independente o grande leque de atribuições que lhe foi conferido pela Carta 
Política Brasileira.

Em outras palavras, a mencionada autossuficiência é um meio para que o Ministério Público possa 
cumprir a contento a missão que lhe foi destinada pela Assembleia Nacional Constituinte, defendendo 
a ordem jurídica e uma vasta gama de direitos que conformam a espinha dorsal do regime democrático 
vigente em nosso país.

Em sintonia com os ditames normativos explanados, o STF já se posicionou sobre o assunto, em 
emblemático julgado da lavra do Ministro Celso de Mello:

“E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE INTERNO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO-
NOMIA INSTITUCIONAL COMO GARANTIA OUTORGADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DAS EX-
PRESSÕES CONSTANTES DA NORMA IMPUGNADA - MEDIDA CAUTELAR DEFE-
RIDA.
- A alta relevância jurídico-constitucional do Ministério Público - qualificada pela outorga, 
em seu favor, da prerrogativa da autonomia administrativa, financeira e orçamentária - 
mostra-se tão expressiva, que essa Instituição, embora sujeita à fiscalização externa do Poder 
Legislativo, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas, dispõe de uma esfera própria 
de atuação administrativa, livre da ingerência de órgãos do Poder Executivo, aos quais falece, 
por isso mesmo, competência para sustar ato do Procurador-Geral de Justiça praticado com apoio na 
autonomia conferida ao “Parquet”.
A outorga constitucional de autonomia, ao Ministério Público, traduz um natural fator de limitação dos 
poderes dos demais órgãos do Estado, notadamente daqueles que se situam no âmbito institucional do 
Poder Executivo. A dimensão financeira dessa autonomia constitucional - considerada a instrumentali-
dade de que se reveste - responde à necessidade de assegurar-se, ao Ministério Público, a plena realização 
dos fins eminentes para os quais foi ele concebido, instituído e organizado. Precedentes. Doutrina.
- Sem que disponha de capacidade para livremente gerir e aplicar os recursos orçamentários 
vinculados ao custeio e à execução de suas atividades, o Ministério Público nada poderá 
realizar, frustrando-se, desse modo, de maneira indevida, os elevados objetivos que refletem 
a destinação constitucional dessa importantíssima Instituição da República, incumbida de 
defender a ordem jurídica, de proteger o regime democrático e de velar pelos interesses sociais 
e individuais indisponíveis.

- O Ministério Público - consideradas as prerrogativas constitucionais que lhe acentuam as múltiplas 
dimensões em que se projeta a sua autonomia - dispõe de competência para praticar atos próprios de ges-
tão, cabendo-lhe, por isso mesmo, sem prejuízo da fiscalização externa, a cargo do Poder Legislativo, com 
o auxílio do Tribunal de Contas, e, também, do controle jurisdicional, adotar as medidas que reputar 
necessárias ao pleno e fiel desempenho da alta missão que lhe foi outorgada pela Lei Fundamental da 
República, sem que se permita, ao Poder Executivo, a pretexto de exercer o controle interno, interferir, 

Pugnou, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, com a sustação da decisão hostilizada 
até o final do julgamento do presente recurso.

Em sede principal, requereu o provimento desta insurgência, para cassar ou reformar a decisão 
vergastada.

A manifestação monocrática de fls.155/156 reservou-se para apreciar a suspensividade após a for-
malização do contraditório.

A recorrida apresentou contrarrazões às fls. 161/208, defendendo o improvimento da 
insurgência.

A Procuradoria de Justiça lançou parecer nos autos, opinando pelo improvimento do recurso (fls. 
214/219).

Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da Primeira 
Câmara Cível. O presente recurso é passível de sustentação oral, nos termos do art.937, inc. VIII, do 
CPC de 2015 e art.187, inc.I, do RITJBA.

VOTO

1. Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos objetivos e subjetivos de sua 
admissibilidade.

2. Em primeiro plano, importa rechaçar a alegação preliminar de ilegitimidade da impetrante/
agravada para figurar no polo ativo do mandado de segurança originário.

Isto ocorre porque a AMPEB -Associação do Ministério Público do Estado da Bahia é pessoa 
jurídica regularmente constituída (fls.35/61 dos fólios originários), possuindo dentre as suas finalidades 
institucionais a representação judicial e extrajudicial dos seus associados para a defesa dos seus direitos e 
prerrogativas, nos termos do art. 2º, do seu Estatuto (fls.39).

Em reforço a esta percepção, as Súmulas nº 629 e 630, do STF, esclarecem:

“Súmula nº 629 - A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos 
associados independe da autorização destes.
Súmula nº 630 - A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a 
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.”

Neste contexto, observa-se a regularidade na formação do polo ativo do writ, razão pela qual a 
arguição prefacial ventilada deve ser repelida.

3. No caso sob análise, a AMPEB impetrou mandado de segurança contra o Superintendente de 
Previdência Social do Estado da Bahia, sendo o feito distribuído para a 8º Vara de Fazenda Pública desta 
Comarca.

Na exordial, a impetrante assinalou que a causa de pedir da demanda foi a migração do proces-
samento da folha de pagamento dos aposentados do Ministério Público da Bahia para o órgão estatal 
denominado SUPREV – Superintendência de Previdência do Estado da Bahia.

Adunou que a Lei Complementar nº 11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público da Bahia) e a 
Constituição Federal de 1988 garantem à instituição ministerial a autonomia administrativa e financeira, 
razão pela qual o mencionado órgão deve continuar elaborando e processando o pagamento dos seus 
membros inativos.

A liminar rogada foi deferida pelo juiz a quo, ensejando a propositura desta insurgência.
Feita esta pequena digressão, necessária para a correta compreensão da lide, passa-se à análise 

do cerne recursal.
4. Em primeiro plano, observa-se que a Constituição Federal de 1988 delineou os contornos do 

Ministério Público, conferindo-lhe autonomia administrativa e funcional.
Deste modo, o art. 127 da Carta Magna dispõe:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Esta-
do, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.
§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a indepen-
dência funcional.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0302832-44.2013.8.05.0039, oriundos da 
1º Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, em que figuram como Recorrente LUIZA COSTA 
MAIA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por LUIZA COSTA MAIA, em face da sentença (fls. 618/619- au-
tos digitais) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, 
que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 0302832-44.2013.8.05.0039, 
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, assim dispôs:

“(…) Não há qualquer prova nos autos, de que ADRIANA CIRILO SOBREIRA tenha agido em 
conjunção de esforços com a primeira ré, detentora exclusiva de domínio dos fatos relatados na petição 
inicial, para obtenção de nomeação no cargo público descrito nos autos, atribuição exclusiva da primeira 
requerida, bem como inexiste prova de que tenha recebido os valores resultantes das remunerações men-
sais, haja vista que, segundo apurado, tal movimentação era realizada pelo falecido marido GLAUBER 
GUEDES, bem como em audiência, resultou demonstrado de que ADRIANA CIRILO SOBREIRA 
trata-se de pessoa com poucas luzes, e nunca manteve qualquer contato pessoal com a primeira reque-
rida, conforme relatado no depoimento de ambas, razões pelas quais JULGO IMPROCEDENTE os 
pedidos articulados pelo Ministério Público em desfavor da segunda requerida (…). Em razão das cir-
cunstâncias acima expostas, demonstrado pelo Ministério Público do Estado, a prática de improbidade 
administrativa pela requerida LUIZA COSTA MAIA, e desta forma, preenchidos os requisitos da Lei 
nº 8.429/92, JULGO PROCEDENTE POR SENTENÇA os termos articulados na presente Ação 
Civil, e, em consequência, CONDENO LUIZA COSTA MAIA, Deputada Estadual, a proceder o 
ressarcimento ao erário, no valor de R$ 4.681,06 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e um reais e seis 
centavos), com as devidas correções na forma da lei, desde a citação desta para a presente ação, bem como 
decreto a suspensão dos direitos políticos da mencionada requerida, pelo prazo de cinco anos e multa civil 
no valor de duas vezes do benefício financeiro pago ilegalmente a mando da primeira ré, com as devidas 
correções na forma da lei até o efetivo pagamento, com amparo legal nos artigos 10, 11 e 12 inc. III do 
referido diploma legal” (sic. fl. 590 verso).

Em virtude de refletir, satisfatoriamente, a realidade dos atos até então praticados no curso do 
presente processo, adota-se o relatório alinhavado na decisão terminativa de fls. 585/590- autos digitais.

Em suas razões (fls.624/647- autos digitais), aduziu que, durante o período no qual permaneceu na 
Presidência da Câmara Municipal de Camaçari, jamais consentiu ou tolerou a prática ilícita perpetrada 
por Adriana Cirilo Sobreira.

Informou que foram opostos Embargos de Declaração, liminarmente rejeitados, sem qualquer 
fundamentação, referindo-se, genericamente, às normas contidas nos arts. 10, 11 e 12, III, da Lei nº 
8.429/92.

Sustentou que a sanção imposta pelo MM. Juiz a quo fora desproporcional e desarrazoada, 
pois atribuiu à Apelante, cumulativamente, todas as penalidades legalmente previstas pelo retrocitado 
Regramento Legal, quais sejam, o ressarcimento ao erário, a suspensão dos direitos políticos e a imposição 
da multa civil.

Arguiu a nulidade da sentença, por violação ao princípio da ampla defesa, posto que o Julgador 
primevo deixou de analisar os fatos e as circunstâncias delineadas nas peças de defesa, imprescindíveis ao 
deslinde da demanda, pois comprovada a ausência de dolo ou culpa grave da Apelante.

Destacou a adoção de providências imediatas à apuração do caso, logo após a ciência das supostas 
irregularidades, instaurando-se, na oportunidade, procedimento de sindicância em desfavor da servi-
dora ADRIANA CIRILO SOBREIRA, bem assim a implantação da folha de ponto para controle da 
jornada de trabalho dos servidores, o que foi desconsiderado pelo Magistrado de piso.

Salientou que a sentença vergastada fora omissa quanto “à assertiva segundo a qual se afigurava ma-
terialmente impossível à Recorrente o controle de frequência, diretamente por ela, de mais 400 (quatrocentos) 

de modo indevido, na própria intimidade dessa Instituição, seja pela arbitrária oposição de entraves 
burocráticos, seja pela formulação de exigências descabidas, seja, ainda, pelo abusivo retardamento de 
providências administrativas indispensáveis, frustrando-lhe, assim, injustamente, a realização de com-
promissos essenciais e necessários à preservação dos valores cuja defesa lhe foi confiada.
- Suspensão, com eficácia “ex nunc”, da execução e da aplicabilidade das expressões “e do Ministério 
Público” e “e do Poder Executivo”, constantes do § 1º, do art. 55, da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Norte.
- A questão dos controles interno e externo da atividade financeira e orçamentária dos órgãos e entidades 
do Poder Público e a relação de complementaridade existente entre esses tipos de controle.” (STF, ADIn 
2.513-MC,Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03.04.2002) (grifo nosso)

5. Na esfera estadual, o art. 136 da Constituição desta unidade federativa também faz previsão da 
citada autonomia, reforçando o quanto previsto na Carta Democrática de 1988.

O art. 2º, da Lei Complementar nº 11/96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da 
Bahia), caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

“Ao Ministério Público, organizado em carreira, é assegurada autonomia funcional, administrati-
va e financeira, cabendo-lhe, especialmente:
I - praticar atos próprios de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e 
inativo, da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios;

III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos;

IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização;
V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e de seus serviços auxi-
liares, bem como a fixação dos vencimentos e vantagens dos seus membros e de seus servidores;

(…)

Parágrafo único - As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, ad-
ministrativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena e executorie-
dade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas 
do Estado.” (grifo nosso)

Fica claro, portanto, que a norma mencionada no parágrafo anterior garante ao Parquet autonomia 
para praticar atos e decisões sobre o seu pessoal ativo e inativo, inclusive elaborando as respectivas 
folhas de pagamento.

Assim, a liminar concedida pelo juiz a quo, determinando a manutenção do processamento e ela-
boração da folha de pagamento dos membros do Ministério Público na esfera de atuação da instituição, 
apenas deu cumprimento ao farto arcabouço normativo e jurisprudencial disciplinador da matéria.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a manifestação 
judicial hostilizada pelos fundamentos explanados.

******

(TJBA – Apelação nº 0302832-44.2013.8.05.0039. Relator(a): Des. Lidivaldo Reaiche 
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Julgado em 18/06/2018.)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IM-
PRESCINDIBILIDADE DE DOLO OU CULPA PARA CARACTERIZAÇÃO DO ATO 
ÍMPROBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. NE-
CESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA A QUO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDI-
DOS FORMULADOS NA EXORDIAL. APELO PROVIDO.
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respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada, consoante pre-
coniza o art. 14 do Novo CPC (2015).

Ademais, cumpre esclarecer que o recurso fora interposto sob a égide da Lei nº. 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, e o julgamento ocorrerá já na vigência da Lei nº.13.105, de 16 de março de 2015, o 
que, contudo, não acarretará qualquer mudança substancial, neste caso concreto, pois a situação jurídica 
consolidou-se no âmbito daquele Código, aplicando-se, in casu, o quanto ali estatuído.

Prefacialmente, no tocante à alegada ausência de fundamentação da sentença, esta não merece 
albergamento. Isso porque, da leitura do decisum hostilizado, constata-se que o Julgador primevo indicou 
as provas e os motivos que embasaram o seu convencimento, sendo certo que um embasamento sucinto 
não se confunde com ausência deste, consoante entendimento consolidado pelo STJ.

Também não merece prosperar a alegativa de nulidade da decisão, decorrente da violação ao con-
traditório e à ampla defesa, pois, embora designada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas 
arroladas pela Recorrente, as mesmas não compareceram à assentada. Destarte, o Juiz a quo prosseguiu 
colhendo os depoimentos das Rés (LUIZA MAIA e ADRIANA CIRILO), encerrando, posteriormente, 
a instrução processual.

Noutro giro, impende salientar, que se trata, originariamente, de Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público em face de LUIZA COSTA MAIA e ADRIANA CIRILO SOBREIRA, imputando, 
à primeira Acionada, a prática de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de que, no período em 
que permaneceu na Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, teria nomeado a 
segunda Demandada para o exercício de cargo comissionado na Casa Legislativa local, sem que a mesma 
tivesse laborado na função, malgrado percebesse contraprestação mensal.

No caso sob comento, indubitável que ADRIANA CIRILO fora nomeada pela Vereadora LUIZA 
MAIA, então Presidente da Câmara de Edis, no dia 02 junho de 2008, para exercer o cargo de “Secretária 
Parlamentar II” (fl.197- autos digitais), havendo sido exonerada, em 01 de janeiro de 2009, após a defla-
gração de Sindicância, na qual restou comprovada a irregularidade da Servidora no cumprimento da sua 
jornada de trabalho.

A controvérsia cinge-se, portanto, no que concerne à demonstração inequívoca do dolo ou culpa 
grave da Recorrente, na prática do ato apontado como ímprobo, capaz de ensejar a tipificação preconiza-
da pelos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, in verbis:

“Art. 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, fun-
ção, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (...)”
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)”
“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da admi-
nistração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...)”

Da leitura dos retrocitados dispositivos, inelutável concluir que a Lei de Improbidade Administrativa 
não visa punir o inábil, mas, sim, aquele que age desprovido de lealdade e boa -fé. De tal forma, para que 
haja a tipificação da conduta, além da subsunção do fato à norma, torna-se imprescindível a caracteriza-
ção do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave).

Nas lições de Alexandre de Moraes, “atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo 
natureza civil e devidamente tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitu-
cionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de 
causarem prejuízo material ao erário público”1 Nesse contexto, dispõem os arts. 4º e 5º do retrocitado 
Diploma Legal:

Art. 4°. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.

1 MORAES, Alexandre de . Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 8ª ed. atualizada até a EC 67/10 – 
São Paulo: Atlas, 2011, p. 822.

funcionários da Câmara Municipal de Camaçari”, mormente porque existiam 24 (vinte e quatro) cargos 
idênticos ao exercido por ADRIANA, qual seja, o de Secretário Parlamentar II.

Assinalou, que, malgrado a imputação de “perceber salário sem prestar o devido serviço”, tivesse 
sido atribuída à litisconsorte, a mesma foi absolvida, ao passo que a Apelante fora condenada pela prática 
de enriquecimento ilícito, sem, sequer, usufruir daquela renda.

Ressaltou, que, in casu, restou amplamente comprovado “que os fatos articulados na Ação Civil 
Pública haviam sido maquinados com o propósito de intencionalmente prejudicá-la, conforme já havia sido 
reconhecido pela senhora Adriana Cirilo Sobreira”, bem como pelo Ministério Público, Autor da Ação, em 
sede de Alegações Finais.

Defendeu a necessidade de anulação do decisum, por error in judicando, ante a ausência de especi-
ficação dos incisos aplicáveis ao caso, pois, embora delineados os aspectos fáticos, a norma de incidência 
não foi indicada, posto que o dispositivo final se reportou, de forma genérica, aos arts. 10 e 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa.

Nesse contexto, sustentou a impossibilidade do exercício da defesa, pois ceifado o direito de formu-
lar impugnação específica acerca da condenação imposta, violando, consectariamente, os arts. 5º, LIV e 
LV, da CF; 489, III e § 1º, I, do CPC; 9, 10, 11, 12 e 17, §8º, da Lei nº 8.429/92.

Pontuou que a nomeação da segunda Acionada para o cargo de Secretária Parlamentar II, na Casa 
Legislativa, se deu em razão da experiência na função a ser desempenhada, porquanto já havia laborado 
naquele mesmo cargo no ano de 2006, não podendo prosperar a alegação ministerial de que a contratação 
da Servidora foi procedida “sem qualquer preocupação com a qualidade técnica”.

Sobrelevou que a Câmara de Edis dispõe de coordenação administrativa própria, à qual compete a 
seleção de pessoal, através de avaliação das condições e requisitos para o preenchimento dos cargos, não 
podendo, portanto, atribuir-se tal encargo ao Presidente da Casa.

Prosseguiu, informando que o referido setor também era o responsável pela supervisão e controle 
de frequência dos funcionários, a teor do quanto preconizado pela Lei nº 690/2005, contudo não há 
registro do monitoramento à época dos fatos.

Argumentou que “no mês de setembro de 2008 é que chegou ao conhecimento da Recorrente que a 
senhora Adriana Cirilo Sobreira não estava comparecendo à Câmara Municipal de Camaçari, além do que 
haviam boatos de que ela dera à luz um bebe, conquanto não existisse qualquer registro do fato nos assentos 
funcionais da servidora, que em nenhum momento preocupou-se em requerer, perante a Previdência Social, os 
benefícios garantidos à parturiente. Por essa razão, a primeira Acionada determinou, imediatamente, abertura 
de sindicância para apurar o fato, providência que foi executada pela procuradoria jurídica e pela chefe do setor 
de pessoal (...)” (sic. fl. 637- autos digitais).

Asseverou, que, não obstante a vasta documentação probatória encartada, demonstrando, de forma 
inequívoca, a adoção de todas as medidas que lhe competiam para investigar o caso, o Magistrado enten-
deu pela negligência da Recorrente nas suas atribuições administrativas.

Por fim, aduziu que o ato de improbidade administrativa prescinde da ação dolosa do agente ou ao 
menos de culpa grave deste, não sendo a hipótese dos autos.

Concluiu, pugnando pelo provimento do Apelo, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-
-se improcedentes os pedidos formulados na prefacial.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou contrarrazões (fl. 656- autos digitais), postulando a 
reforma do decisum, destacando a inexistência de comprovação de desvio de conduta da Recorrente, seja 
ele doloso ou culposo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso 
(fls.08/15- autos físicos), a fim de anular a sentença, ante a ausência de fundamentação, aplicando-se, 
contudo, a teoria da causa madura para julgar improcedentes os pedidos formulados na vestibular.

Outrossim, ressaltou não estarem presentes todos os requisitos ensejadores à caracterização da im-
probidade administrativa, a saber, o dolo ou a culpa grave da Apelante, em relação aos fatos apontados 
na exordial.

VOTO

Exsurgem dos autos a tempestividade do Apelo e o atendimento aos demais requisitos de 
admissibilidade.

Ab initio, frise-se que o sistema jurídico brasileiro adota a teoria do isolamento dos atos proces-
suais, segundo a qual, sobrevindo lei processual, os ainda pendentes sujeitar-se-ão aos seus comandos, 
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nhecimento e não provimento. 3. Recurso improvido. (TJ-AM 07105804320128040001 AM 
0710580-43.2012.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 
06/08/2017, Primeira Câmara Cível)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRIN-
CÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO, PELO AUTOR, DO 
DOLO OU CULPA E DO EFETIVO PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE. - Os atos de im-
probidade que violem os princípios da Administração independem da efetiva constatação de dano 
ao patrimônio público. Entretanto, exige a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou 
culpa pelo agente. - Ausente a prova da má-fé e, ainda, do prejuízo ao erário por ato do agen-
te público, é improcedente a sua condenação por improbidade administrativa. (TJ-MG - AC: 
10687140045059002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 11/10/0016, Câmaras 
Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2016)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPRESCIN-
DIBILIDADE DE DOLO OU CULPA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ATOS DE IM-
PROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES QUE NÃO IMPORTAM EM 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA CON-
FIRMADA. 1 – Há que se diferenciar a improbidade da mera irregularidade. 2 – À míngua de 
prova de que as irregularidades descritas nos autos importaram em prejuízo ao erário e em razão da 
ausência do elemento volitivo (dolo), imprescindível para a caracterização das condutas tipificadas 
no art. 11, da Lei nº 8.429⁄92, há que se manter a sentença. 3 - Apelação desprovida. Sentença 
mantida. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima 
indicadas, ACORDA a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espí-
rito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em 
, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, nos termos do 
voto do Relator. Vitória (ES), em 30 de junho de 2015 PRESIDENTE RELATOR(TJ-ES - APL: 
00080723720028080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 
30/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2015)

ADMINISTRATIVO. ATOS DE IMPROBIDADE. ARTIGO 11, CAPUT, LEI Nº 8.429/92. 
ATO DE IMPROBIDADE E DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO VOLITI-
VO. As infrações à probidade administrativa, capituladas no artigo 11, caput, Lei nº 8.429/92, 
reclamam dolo, componente anímico este afastado da conduta do embargado, afastado das funções 
de Prefeito Municipal quando das irregularidades envolvendo procedimento licitatório, somente 
vindo a praticar, posteriormente, atos praticamente de formalização ou execução do que já se apre-
sentava irreversível. Não criou a Lei de Improbidade sistema punitivo tendo por base responsabili-
dade objetiva, descabendo ver-se ação ímproba quanto a fatos verificados durante o afastamento do 
Prefeito Municipal, que somente veio a praticar atos de formalização. (Embargos Infringentes Nº 
70059819128, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José 
Abreu Lima da Rosa, Julgado em 27/06/2014) (TJ-RS - EI: 70059819128 RS, Relator: Armínio 
José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 27/06/2014, Décimo Primeiro Grupo Cível, Data 
de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)

Vale ressaltar que a Douta Procuradoria de Justiça, ao opinar, manifestou-se pelo provimento do 
recurso, acompanhando o entendimento do Órgão Ministerial a quo, que requereu a improcedência da 
lide.

Ex positis, DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença, JULGANDO 
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.

*****

(TJBA – Agravo Interno nº 0016465-26.2010.805.0000/5004. Relator(a): Desa. Maria da 
Graça Osório Pimentel Leal, Tribunal Pleno, Julgado em 10/04/2019.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDII-
NÁRIO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES INATIVOS. PLANO DE 
CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ANTIGO PLANO DE CARREI-
RA. DEVER DE PROMOVER O REENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS EM 
CLASSE COMPATÍVEL COM OS VENCIMENTOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO 

Art. 5°. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente 
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Outrossim, não obstante a explanação do comando decisório que culminou na condenação da 
Apelante, verifica-se, in hipotesis, que o Julgador de piso não analisou todas as matérias de defesa capazes, 
ao menos no plano teórico, de infirmar a pretensão autoral, mormente aquelas concernentes à alegada 
ausência de animus, fato que, per si, gera prejuízo à defesa.

Nesse aspecto, imperioso distinguir os institutos do error in procedendo e error in judicando, presen-
tes na causa de pedir do Apelo sub examine. O primeiro abrange os chamados vícios de atividade, e, por-
tanto, não se confunde com o erro de julgamento, que está relacionado, diretamente, ao meritum causae.

Destarte, embora postulada a anulação da sentença, em razão de error in procedendo, o que efeti-
vamente se infere das razões recursais é uma argumentação voltada para a reforma do decisum, por erro 
de julgamento, consubstanciada na injustiça, ante o incorreto exame na distribuição do ônus da prova.

Não se pode olvidar que a Recorrente agiu com zelo quando da contratação da Servidora, pois 
atenta à sua qualificação técnica, notadamente por já ter ocupado, em gestão anterior, o mesmo cargo 
para o qual fora nomeada, inexistindo, ainda, qualquer anotação desabonadora em sua ficha funcional.

Lado outro, no que pertine à fiscalização da jornada de trabalho dos servidores, diferentemente do 
quanto asseverado pelo Juiz a quo, competia, exclusivamente, ao Coordenador Administrativo, super-
visionar e controlar a frequência de pessoal, consoante estatuído pelo ANEXO II, da Lei Orgânica do 
Município nº 690/2005 (fl.454- autos digitais):

Lei Orgânica do Município nº 690/2005 (fl.454- autos digitais)
ANEXO II
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Subordinação: Presidência da Câmara
Nível de Instrução: Técnico de Nível Médio ou Superior
Descrição:
Coordenar os serviços Administrativos;
Supervisionar e controlar a frequência de pessoal;
Manter-se em dia com a Legislação Trabalhista e do Imposto de Renda
(…)

Além disso, devido ao elevado número de funcionários da Câmara Municipal (superior a quatro-
centos), seria irrazoável atribuir à Presidente da Casa Legislativa o controle de frequência de todos que ali 
laboram, principalmente por haver Setor Administrativo com tal finalidade.

No caso sub oculi, além de não restar comprovado o desvio de conduta imputado à Apelante, 
seja doloso ou mesmo culposo, também não se constatou que a nomeação de ADRIANA CIRILO 
SOBREIRA corroborou para causar lesão ao Órgão Municipal, de forma à caracterizar os atos de impro-
bidade previstos nos arts. 9º, XII, 10º, II e 11º, caput, da Lei nº 8.429/92.

Nessa linha intelectiva, válida a transcrição das Alegações Finais, ofertadas pelo Ministério 
Público:

“(...) Para se configurar o ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, é 
necessário o elemento subjetivo doloso do Agente, o que no caso da Segunda Acionada, data vênia, 
não resta comprovado. O conjunto probatório produzido nos autos, data vênia não é suficientemente 
robusto e convincente no sentido de se atribuir às Acionada a prática de condutas, seja de natureza 
dolosa, ou mesmo culposa, que nos permita uma conclusão acerca de que estas tenham, efetivamente, 
praticados os atos de improbidade descritos na exordial. Ex positis, pugna este membro do Parquet pela 
IMPROCEDÊNCIA da presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa” (sic. fl.566-autos 
digitais).

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CON-
DUTA ÍMPROBA. DOLO OU CULPA. NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO. NECES-
SÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para caracterização do ato de improbidade é necessário 
que o Autor da Demanda comprove de forma inequívoca que o agente público ou particular te-
nha agido com dolo ou culpa de causar dano ao erário. 2. Ministério Público opinou pelo co-
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no novo plano de carreira fosse na classe compatível com os rendimentos dos servidores no antigo plano 
de carreira.

No julgamento do mérito do RE 606.199-RG/PR, eleito como paradigma pelo Supremo Tribunal 
Federal, nos termos do art. 543-B, do Código de Processo Civil, entendeu a Corte Suprema pelo provi-
mento parcial do recurso extraordinário, em acórdão assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APO-
SENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTU-
RAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTE-
RIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 
PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 
13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMEN-
TE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direi-
to adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor 
inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos 
correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Prece-
dentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do 
Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição 
Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições 
semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de 
serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá 
parcial provimento.
(RE 606199, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-
2014 PUBLIC 07-02-2014).

No acórdão impugnado, inserto às fls. 315/329 e fls. 346/350, restou consignado no que se refere 
ao direito adquirido de servidores inativos à permanência em determinada classe de carreira funcional, 
diante da reestruturação de planos de cargos e salários o seguinte:

“É certo que não se pode aplicar o anterior Plano de Carreira do Magistério Público aos Impe-
trantes, visto que não existe direito adquirido a regime jurídico. Contudo, também não se pode 
permitir que os Impetrantes sejam prejudicados com o novo enquadramento instituído, razão pela 
qual se deve aplicar o atual Plano de Carreira, observando apenas para a nova classificação dos 
Impetrantes o tempo de serviço que prestaram quando em atividade. Assim tem entendido esse 
egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
Ante o exposto e, na esteira do Parecer mMinisterial, o voto é no sentido de REJEITADAS AS 
PRELIMINARES, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, para determi-
nar que seja aferido o tempo de serviço dos Impetrantes, para verificação da classe que ocupariam 
sob a égide da Lei n.º 8.480/2002, computando-se apenas o interstício de 3 (três) anos de efetivo 
trabalho para permanência em cada classe e, que tal classe sirva como parâmetro para a transfor-
mação das suas referências horizontais (...).”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o tema 439 
que dispõe: “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última 
classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, 
reestruturada por lei superveniente.”

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão 
agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Mandado de Segurança (Cível) nº 8012883-95.2018.8.05.0000. Relator(a): Desa. 
Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Seção Cível de Direito Público, Julgado em 14/12/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFES-

COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA 
ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA O EN-
TENDIMENTO ADOTADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°. 606199/PR DO 
PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Da detida análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no Recurso Extraordinário 
n°. 606199 foi devidamente aplicado ao presente caso, pois a douta Desembargadora Relatora, ao 
verificar a impossibilidade de manutenção dos aposentados no antigo plano de carreira e ao vislum-
brar a necessidade do reenquadramento dos aposentados no novo plano de carreira, determinou 
que o reenquadramento no novo plano de carreira fosse na classe compatível com os rendimentos 
dos servidores no antigo plano de carreira.
II. No julgamento do mérito do RE 606.199-RG/PR, eleito como paradigma pelo Supremo Tri-
bunal Federal, nos termos do art. 543-B, do Código de Processo Civil, entendeu a Corte Suprema 
pelo provimento parcial do recurso extraordinário.
III. No acórdão impugnado, inserto às fls. 315/329 e fls. 346/350, restou consignado no que se 
refere ao direito adquirido de servidores inativos à permanência em determinada classe de carreira 
funcional, diante da reestruturação de planos de cargos e salários.
IV. Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o tema 439 
que dispõe: “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado 
na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última 
classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”
V. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão 
agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 0016465-26.2010.805.0000/5004, 
da Comarca de Salvador, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e são agravados MARIA OLIVEIRA 
ALVES BARROS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA em desfavor da decisão que 
declarou prejudicado o Recurso Extraordinário.

Em suas razões de agravo interno, o recorrente sustentou que “as circunstâncias que identificam o 
caso ora em análise com o resolvido pelo acórdão paradigma consistem em que ambas as causas se referem à pos-
tulação de servidores públicos aposentados que se insurgem diante do advento de lei estadual que ocasiona o seu 
enquadramento no início da carreira, no caso paradigma, e na classe inicial dos respectivos níveis, no caso dos 
autos, pretendendo o enquadramento no final da carreira, de acordo com os requisitos que afirmam possuir, no 
caso paradigma, e nas classes a que teriam direito tendo em vista os requisitos existentes pela legislação anterior.”

Salientou que “a divergência ocorre porque o julgado paradigma entende, acolhendo entendimento de 
outro julgado, que o argumento de que o ‘desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, 
embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da 
última classe nova da carreira, reestruturada por lei superveniente.’”

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões às fls. 460/462, refutando os 
argumentos do recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o que importa relatar. Passo a decidir.

VOTO

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no Recurso Extraordinário n°. 

606199 foi devidamente aplicado ao presente caso, pois a douta Desembargadora Relatora, ao verificar a 
impossibilidade de manutenção dos aposentados no antigo plano de carreira e ao vislumbrar a necessida-
de do reenquadramento dos aposentados no novo plano de carreira, determinou que o reenquadramento 
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proporcionais ao tempo de serviço. Por conseguinte, determino às Autoridades Coatoras que convalide o 
ato aposentador da Impetrante, confirmando-se a decisão monocrática anteriormente deferida, de acordo 
com o voto desta Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido Liminar, impetrado por MARIA SALETE 
SORIANO PIMENTEL contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ora apontados como Autoridades 
coatoras.

Insurge-se contra ato ilegal e arbitrário praticado pelo SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA e pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao 
publicarem a Portaria nº. 8497/2017 que tornou sem efeito a efetivação da Impetrante no quadro fun-
cional do Estado da Bahia desde 15 de agosto de 1983, o que fez cessar a sua aposentadoria compulsória 
proporcional ao tempo de contribuição, pela Portaria 1.522/2017.

Diz que exerceu o magistério no Colégio Estadual Doutor Clériston Andrade até 23/02/2012, 
quando completou 70 (setenta) anos de idade, sendo compulsoriamente aposentada pelo ESTADO, ten-
do contribuído para o (FUNPREV) até fevereiro de 2012, totalizando mais de 16 anos de contribuição, 
vindo a perceber o benefício estipulado para os aposentados, proporcional ao tempo de serviço, concer-
nente ao período de setembro de 1994 a fevereiro de 2012.

Assevera que, seis anos após o afastamento compulsório em 2012, a Impetrante foi surpreendida 
com a interrupção do benefício no mês de maio/2018, momento no qual tomou conhecimento do ato 
administrativo consubstanciado nas Portarias de nºs. 8497/17 e 1522/17 (anexas) que indeferiu o “pe-
dido de aposentadoria compulsória” e invalidou o ato administrativo (Portaria 936/95) que transmudou o 
regime jurídico da Impetrante.

Pretexta que, atualmente com 76 anos de idade, requer a anulação de ato administrativo com a 
declaração da decadência do direito do Estado de revisar seus atos, manter o benefício previdenciário 
pelo afastamento compulsório concedido no ano de 2012, bem como o reconhecimento da cristalização/
estabilização da situação jurídica pelo decurso do tempo.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja anulado o ato administrativo, con-
substanciado na Portaria nº. 1522/17 que indeferiu/cessou o benefício da aposentadoria compulsória da 
Impetrante e a exibição pelos Impetrados do documento (Portaria n. 936/95), em original ou em cópia 
autêntica.

No mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança para declarar nulo e/ou anulado 
o Ato Administrativo do Secretário da Educação do Estado da Bahia, Portaria n. 8497/2017, que tor-
nou sem efeito a efetivação da Impetrante no quadro funcional do Estado da Bahia, desde 15 de agosto 
de 1983, bem como anular o Ato Administrativo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, 
Portaria nº. 1522/2017, que indeferiu a concessão de aposentadoria compulsória.

A Impetrante juntou aos autos os documentos constantes nos ID’s nºs 1285097; 1285098; 
1285099; 1285100; 1285101; 1285102; 1285103; 1285104; 1285105; 1285110; 1285113; 1285107; 
1285106; 1285112.

Regularmente distribuídos, vieram os autos à minha relatoria.
Proferi decisão monocrática (ID 1310452, p.23) deferindo a medida liminar pleiteada e deter-

minando a intimação da Autoridade Coatora para prestar as informações pertinentes, no decênio legal, a 
intimação pessoal do representante judicial do Estado da Bahia para, querendo, intervir no feito e apre-
sentar defesa, e o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para oferecimento de Parecer, conforme art. 
7º, incisos I, e II, e art. 12, da Lei Federal nº 12.016/2009.

O Estado da Bahia interveio no feito (ID 1779249, p. 31), aduzindo que a Impetrante não faz 
jus à aposentadoria postulada, em razão de não está vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Estaduais. Posto que, em 29/04/1993, antes de iniciada a vigência da Lei nº 
6677/94, fora aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo sido utilizados para a concessão 
do referido benefício pelo RGPS.

Assevera que, cabe à Impetrante o direcionamento do seu pleito de nova aposentadoria ao próprio 
INSS, requerendo junto à referida Autarquia Federal a sua desaposentação e, por conseguinte, a concessão 

SORA APOSENTADA EM 1983 PELO RGPS (INSS). SERVIDORA QUE CONTINUOU 
LECIONANDO, COM DESCONTOS DE SEUS PROVENTOS PARA FUNPREV, EM RA-
ZÃO DO ATO ADMINISTRATIVO Nº936/1995 QUE SUBMETEU A IMPETRANTE AO 
REGIME JURÍDICO ESTATAL (LEI 6677/94). AFASTAMENTO COMPULSÓRIO AOS 
70 (ANOS) DE IDADE, NO ANO DE 2012, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO 
TEMPO DE SERVIÇO. PORTARIA Nº 8.497/2017 QUE TORNOU SEM EFEITO O ATO 
Nº 936/95, APÓS 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE EFICÁCIA. ANULAÇÃO DE ATO AD-
MINISTRATIVO. DECADÊNCIA. PORTARIA Nº 1.522/2017. INDEFERIMENTO DE 
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO CONSTITU-
CIONAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA (§ 2º DO ART. 
131, LEI 6677/94). DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO. SEGURANÇA CON-
CEDIDA.

Ilegalidade de atos do Secretário de Educação do Estado da Bahia que, através da Portaria nº 
8.497/2017 (datada de 21/11/2017), tornou sem efeito o ato administrativo nº 936/1995, que submeteu 
a Impetrante ao Regime Jurídico instituído pela Lei nº 6.677/94 e da Portaria nº 1.522/2017 (datada 
de 04/09/2017) que indeferiu, após 06 (seis) anos do afastamento da Impetrante de suas atividades, a 
aposentadoria compulsória por ter completado 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição da Requerente.
A Administração Pública, anulou a Portaria nº 936/1995, por ela própria editada, 22 (vinte e dois) 
anos após a prática do ato tido como ilegal. Isto é, após a consolidação de situação estável na qual a 
aposentada, de boa-fé, encontrava-se.
A Impetrante foi enquadrada no Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, 
após o advento da Lei nº 6.677/94, passando a se submeter, por meio da aludida portaria, ao regime 
instituído pelo novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis, na qual permaneceu por 17 (dezessete) anos 
até 2012, quando foi “aposentada” compulsoriamente, percebendo o benefício estipulado no ato da 
aposentação, proporcional ao tempo de serviço, concernente ao período de setembro de 1994 a fevereiro 
de 2012.
Ocorreu, no caso, o efeito da decadência pro-administrativo, a impedir a re-instauração da instância 
interna, conforme estabelece o § 1º do art. 39 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que a administração 
tem o prazo de 05 (cinco) anos para anular os atos administrativos.
A Impetrante foi aposentada em 29/04/1993 junto ao INSS, período aquisitivo de 16/02/1961 a 
29/04/1993. Contudo, permaneceu laborando para o Estado da Bahia, tendo transmudado o seu 
regime de Celetista para Estatutário, consoante Portaria nº. 936/95, passando a contribuir para o 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia (FUNPREV), permanecendo 
no exercício do magistério até 23/02/2012, quando completou 70 (setenta) anos de idade e foi 
afastada, compulsoriamente, do serviço pelo ESTADO DA BAHIA.
A Impetrante foi afastada, compulsoriamente (art. 121, II da Lei nº 6.677/94), pelo Estado da 
Bahia com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por ter contribuído por mais de 17 (dezes-
sete) anos (09/1994 a 02/2012) para o FUNPREV.
A Impetrante se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 131 do Estatuto do Servidor Público 
do Estado da Bahia (Lei 6677/94), que autoriza a acumulação de aposentadorias decorrentes do 
exercício de dois cargos de professor.
A Impetrante foi aposentada pelo INSS devido o longo tempo de exercício no Magistério e a apo-
sentadoria compulsória se deu por lecionar perante o Estado da Bahia por mais de 17 (dezessete) 
anos, portanto, devido o recebimento dos proventos oriundos de institutos diverso, quais sejam, 
INSS e RPPS do Estado da Bahia (FUNPREV).
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012883-95.2018.8.05.0000, em que figuram 
como Impetrante MARIA SALETE SORIANO PIMENTEL e como Impetrados SECRETARIO DA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da 
Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA para declarar nula as Portarias nºs. 8.497/2017 e 1.522/2017, 
emanados pelo Secretário da Educação e da Administração do Estado da Bahia, que tornou sem efeito 
o ato nº 936/95 e indeferiu a concessão de aposentadoria compulsória da Impetrante, com proventos 
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compulsoriamente desde 2012, percebendo o benefício estipulado no ato da aposentação, proporcional 
ao tempo de serviço, concernente ao período de setembro de 1994 a fevereiro de 2012.

Assim nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 25ª edição, pag. 253:

“Convalidação ou saneamento é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um 
ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado”.

A doutrinadora, citando Weida Zancaner (1990:55), assim disse:

“Só existe uma hipótese em que a Administração Pública pode optar entre o dever de convalidar e 
o dever de invalidar segundo critérios discricionários. É o caso de ato discricionário praticado por 
autoridade incompetente. Destarte, nestes casos, pode a Administração Pública, segundo um juízo 
subjetivo, optar se quer convalidar ou invalidar o ato viciado.”

Além do mais, o art. 55 da Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal - aplicada subsidiariamente à Administração Pública Estadual - reconhece 
o instituto da convalidação dos atos administrativos com defeitos, quando não acarreta lesão ao inte-
resse público nem prejuízos a terceiros, o que é o caso.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo 
a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Ad-
ministração.

Não obstante, preferiu os Impetrados, anular a Portaria n. 936/95, que enquadrou a Impetrante no 
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, bem como indeferiu a aposentadoria 
compulsória da Servidora, ao invés de convalidar o ato. Pois, como bem frisou a doutrinadora, acima 
mencionada, um ato por autoridade incompetente pode ser convalidado, ainda mais, ato praticado por 
autoridade competente.

Dito isso, ocorre, todavia, no caso, acobertado pela relação jurídica com a Administração Pública, 
o efeito da decadência pro-administrativo, a impedir a re-instauração da instância interna, conforme esta-
belece o § 1º do art. 39 da Lei Estadual nº 12.209/2011, que a administração tem o prazo de 05 (cinco) 
anos para anular os atos administrativos:

Art. 39 - A Administração tem o dever de invalidar seus próprios atos, quando eivados de vícios de 
legalidade, e pode revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos.
§ 1º - Os atos administrativos ilegais de que decorram efeitos favoráveis ao administrado deverão 
ser invalidados no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados.

A Lei Federal (9.784/99), supracitada, corrobora com o quanto disposto na Lei Estadual 
(12.209/2011), conforme estabelece o art. 54, in verbis:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percep-
ção do primeiro pagamento.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ES-
PECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 
9.784/99. TERMO INICIAL. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 
282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS 
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso 
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

de nova aposentadoria, incluindo-se no cálculo do valor do novo benefício previdenciário a ser concedido 
pelo INSS as contribuições previdenciárias efetuadas após a sua inativação em 03/04/92.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão concessiva da liminar e, no mérito, a denegação da 
segurança.

O Secretário da Educação do Estado da Bahia apresentou informações (ID 1830713, p. 35).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça em pronunciamento nº 9.039/2018 (ID 

2083986, p. 46) manifestou-se pela concessão da segurança.
Com relatório lançado, encaminho os autos à secretaria da Seção Cível de Direito Público, pedindo 

dia para julgamento.

VOTO

O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado 
por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, tor-
na-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua 
incontestabilidade.

A Doutrina conceitua o “direito líquido e certo” a ser protegido pela Ação Mandamental, sendo 
oportuna a este respeito a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 
e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: ...”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado 
de Segurança. 25 ed. São Paulo : Malheiros, 2003)

Cinge-se, nos autos, examinar a legalidade de ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia 
que, através da Portaria nº 8.497/2017 (datada de 21/11/2017), tornou sem efeito o ato administrativo nº 
936/1995, que submeteu a impetrante ao regime jurídico instituído pela Lei nº 6.677/94 e a Portaria nº 
1.522/2017 (datada de 04/09/2017) expedida pelo Secretário de Administração que indeferiu, após 06 (seis) 
anos do afastamento da Impetrante de suas atividades, a aposentadoria compulsória por ter completado 70 
(setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da Requerente.

Constata-se, de saída, que o ato apontado como coator viola direito líquido e certo, haja vista que a 
Administração Pública, anulou a Portaria nº 936/1995, por ela própria editada, 22 (vinte e dois) anos após a 
prática do ato tido como ilegal. Isto é, após a consolidação de situação estável na qual a aposentada, de boa-fé, 
encontrava-se.

É certo que os Enunciados nºs 346 e 473 das Súmulas do Colendo Supremo Tribunal Federal dão a 
Administração Pública o poder de rever os seus próprios atos e anulá-los, em caso de vício, ou revogá-los 
por inoportunos ou inconvenientes, mas essa prerrogativa só pode ser exercida com respeito aos direitos 
individuais e de forma limitada ao tempo.

Igualmente, pode a Administração Pública, em razão da relevância do interesse geral, social ou 
público, revogar atos de sua prática, mas sempre ressalvando os direitos individuais, sendo essa garantia, 
até, uma autêntica característica do nosso sistema normativo.

Não se pense, porém, que essa prerrogativa administrativa, mesmo submetida ao due process of 
law, possa ser exercida por tempo indeterminado, como se sobre a cabeça dos administrados pudesse 
pender indefinida e constantemente a espada de Dâmocles, pois essa prerrogativa administrativa não 
é inextinguível, eis que a estabilidade das relações jurídicas exige que o instituto da decadência opere 
em todas as direções, tranquilizando a vida das pessoas e permitindo que possam fazer com segurança 
os seus projetos existenciais.

No caso, a Impetrante foi enquadrada por ato próprio da Administração Pública, qual seja, a 
Portaria n. 936/95, no Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia, após o advento 
Lei nº 6.677/94, que alterou o regime jurídico dos servidores do Estado da Bahia, passando a se submeter, 
por meio da aludida portaria, ao regime instituído pelo novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis, na 
qual permaneceu por 17 (dezessete) anos até 2012, quando foi aposentada compulsoriamente.

Nota-se, ainda, que o ato em que concedeu a aposentadoria da Impetrante se deu, também, 
por ato unilateral, praticado pela Administração Pública, que inativou a Servidora, ora Impetrante, 
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certo, contudo, que essa regra não se aplica de forma retroativa, pois, nos atos anteriores à citada 
norma, o termo a quo é o dia 1º/2/1999, data em que a lei entrou em vigor. Precedentes: REsp 
1.157.831/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2012; AgRg no REsp 
1.366.119/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/8/2014.
2. No caso concreto, encontra-se configurada a decadência administrativa, uma vez que a 
revisão da forma de cálculo do valor dos quintos incorporados pelos servidores poderia se 
realizar até cinco anos após a publicação da Lei 9.784/99, mas a Administração somente veio 
a procedê-la em 2007.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 196.105/CE, Rel. Ministro BENE-
DITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, vem decidindo no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO OR-
DINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO, 
ANULAÇÃO DO ATO. DECADÊNCIA. ART. 94 DA LEI Nº 9.784/99. MÁ-FÉ DA AD-
MINISTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO RETRO-
ATIVO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTADOS. JUROS DE MORA E COR-
REÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO RE 870.947. 
TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §4º, II, CPC. RECURSO 
PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. (Classe: Apelação, Número do Proces-
so: 0000970-15.2013.8.05.0265, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara 
Cível, Publicado em: 31/01/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA 
DE SERVIDOR. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO FUNDADA EM DISCUSSÃO EMINEN-
TEMENTE JURÍDICA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE 
RECONHECEU A ESTABILIDADE DO VINCULO DA IMPETRANTE COM A ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA. POSTERIOR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APOSEN-
TADORIA. ILEGALIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REVISÃO DO ATO DE RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO 
DA IMPETRANTE COM O ESTADO DA BAHIA, PROFERIDO EM 16/03/1995. SEGU-
RANÇA CONCEDIDA.

Não prospera a preliminar de carência de ação suscitada pelo Ente Estatal, uma vez que os fatos ale-
gados na inicial do mandamus estão sobejamente comprovados pelos documentos que a instruem, 
limitando-se a controvérsia à questões eminentemente jurídicas.
2. No mérito, mostra-se ilegal o ato administrativo que indeferiu à impetrante a aposenta-
doria vindicada junto ao Estado da Bahia, uma vez que sua condição de servidora pública 
estável foi reconhecida pelo Ente Estatal em 16/03/1995, não sendo lícita a revogação do ato 
no ano de 2013, diante da decadência administrativa prevista no art. 54, da Lei nº 9.784/99. 
Precedentes.

3. Segurança concedida, para determinar ao Estado da Bahia que promova a aposentadoria da im-
petrante pelo regime próprio dos servidores públicos estaduais, de acordo com a legislação vigente à 
época em que foram preenchidos os requisitos legais pertinentes, nos termos da Súmula nº 359, do 
Supremo Tribunal Federal. (MS nº 0007127-23.2013.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relatora: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel. Data do julgamento: 26/09/2013)

Ademais, o enunciado da súmula 473 do colendo STF alude expressamente ao respeito aos direitos 
adquiridos, em tema de invalidação de atos administrativos, daí se podendo extrair que a Administração 
Pública está subordinada a limites, nessa atividade de expungir os seus atos ilegais ou inconvenientes.

SÚMULA Nº 473- STF:

A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE 
VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; 
OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RES-
PEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A 
APRECIAÇÃO JUDICIAL.

II. Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ajuizada pela parte ora 
agravada em desfavor do Estado de Santa Catarina e do Município de Rio do Sul, com o objetivo 
de que seja declarada a nulidade do Decreto municipal 387/2005, que desconstituiu o ato de sua 
aposentadoria e determinou seu retorno ao trabalho, suspendendo o pagamento de seus proventos.
III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que 
tange à tese recursal relacionada ao termo inicial do prazo decadencial, pois não foi ela objeto de 
discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual a pretensão recursal 
esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito 
viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo 
Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão re-
corrida, a questão federal suscitada”), na espécie.
IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de proce-
dência, concluindo que, “no caso dos autos, decorreram aproximadamente 9 (nove) anos en-
tre a concessão da aposentadoria ao autor e a cassação do benefício, extrapolando em muito 
o prazo autorizado por lei para sua revisão administrativa”.

Tal entendimento não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 
Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1352045/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGA-
LHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 10/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 
535 DO CPC/1973 DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVI-
DOR PÚBLICO CIVIL. MÉDICO. REGIME DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. ADI-
CIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ANTE-
RIORES À LEI 9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REEXAME. SÚMULA 7/
STJ. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DOIS VENCIMENTOS BÁSICOS RELATIVOS À 
DUPLA JORNADA DE VINTE HORAS SEMANAIS.
A parte recorrente sustenta que o art. 535 do CPC/1973 foi violado, mas deixa de apontar, de 
forma clara e precisa, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter 
oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria 
pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito. 
Incidência da Súmula 284/STF.
2. Hipótese que o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência da decadência, sob o fundamento 
de que, “no caso em tela, o autor cumpria jornada dupla no regime de quarenta horas semanais 
desde maio de 1988. Em junho de 2005 a administração reviu o ato de deferimento da majoração 
da carga horária, sob o fundamento de ilegalidade, em face do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, 
da Lei n° 9.436/97, vigente à época dos fatos. Contudo, já havia decorrido o prazo decadencial 
de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei n° 9.784/99, cujo termo a quo retroage à data da en-
trada em vigor da referida norma, ou seja, à data de sua publicação (1°.2.1999), fígurando-se 
intempestivo o procedimento da administração” (fl. 286, e-STJ).
3. Constituído esse quadro, o exame da suscitada não ocorrência da decadência implicaria, no as-
pecto, violação da Súmula 7/STJ, que dispõe: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial”.
4. Ademais, tem-se que o aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo 
a qual “os servidores da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 horas semanais, 
nos termos da Lei 9.436/1997, possuem direito à incidência do adicional por tempo de serviço em 
relação aos vencimentos dos dois turnos de 20 horas, nos moldes do art. 1º, § 3º, do referido diplo-
ma legal” (STJ, AgRg no AREsp 593.441/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe de 18/11/2014).
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1694654/RJ, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 
19/12/2017)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 
APOSENTADO. QUINTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1. A autotutela administrativa dos atos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatá-
rios está sujeita ao prazo decadencial quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sendo 
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Nessa esteira, transcrevo parte do parecer Ministerial que corrobora com o entendimento acima 
esposado:

“Outrossim, imperiosa a observância do princípio da segurança jurídica, vez que transcorridos os 5 
(cinco) anos estabelecidos no artigo 54 da lei 9.784/99, opera-se a decadência do direito da admi-
nistração de anular o ato administrativo”.

Vale destacar, o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no que concerne ao princípio da 
Segurança Jurídica:

“Se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de 
determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, 
afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibi-
lidade de mudança de orientação é inevitável, porem gera insegurança jurídica, pois os interessados 
nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Públi-
ca. Daí a regra que veda a aplicação retroativa.”

Ainda, vale ressaltar, a posição unânime adotada pela maioria dos doutrinadores administrativistas, 
corroborada nas lições de José Dos Santos Carvalho Filho:

“Entende-se que o interesse público que decorre do princípio da estabilidade das relações jurídicas 
é tão relevante quanto a necessidade de reestabelecimento da legalidade dos atos administrativos, 
de forma que deve o ato permanecer seja qual for o vício de que esteja inquinado. Em tais casos, 
opera-se a prescrição das ações pessoais em 5 anos.”

Portanto, resta evidente a ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, vez que somente em 
21/11/2017 e 04/09/2017, através das Portarias nº 8497/2017 e 1522/2017, respectivamente, a auto-
ridade coatora resolveu tornar sem efeito a objurgada Portaria nº 936/1995, expedida em 16 de março 
de 1995, ou seja, mais de 20 anos após sua emissão, para tornar sem efeito o ato de concessão da apo-
sentadoria compulsória da Impetrante, portanto, ultrapassando o prazo decadencial de 05 (cinco) anos.”

No caso em apreço, percebo, através dos documentos apresentados, que a aposentadoria da 
Impetrante se deu em razão da idade 70 (setenta) anos, compulsoriamente, por ato emanado pelo Estado 
da Bahia, sem, inclusive, pedido da Requerente, o que deveria realmente ocorrer, pois qualquer servidor 
público, naquela época (2012) ao completar 70 (setenta) anos de idade era obrigado a aposentar-se.

Outrossim, verifico, que não há qualquer impedimento para que a Impetrante com 16 (dezesseis) 
anos de contribuição para o FUNPREV, seja aposentada compulsoriamente aos 70 aos de idade, com 
vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Destarte, resta evidente a ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, vez que, após um lon-
go lapso temporal, a Administração Pública em 21/11/2017 e 04/09/2017, através das Portarias nº 
8.497/2017 e 1.522/2017, resolveu tornar sem efeito a Portaria nº 936/1995 de 16/03/1995, ou seja, 
mais de 21 (vinte e um) anos após sua publicação, além de indeferir a concessão da aposentadoria com-
pulsória da Impetrante, portanto, ultrapassando, em muito, o prazo decadencial de 05 (cinco) anos da 
Administração Pública rever seus atos.

DO EXPOSTO,

Pelas razões acima delineadas, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para decla-
rar nula as Portarias nºs. 8.497/2017 e 1.522/2017, emanados pelo Secretário da Educação do Estado 
da Bahia, que tornou sem efeito o ato nº 936/95 e indeferiu a concessão de aposentadoria compulsó-
ria da Impetrante, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Por conseguinte, determino às 
Autoridades Coatoras que convalide o ato aposentador da Impetrante, confirmando-se a decisão mono-
crática anteriormente deferida.

Deixo de condenar os Impetrados ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção 
legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da 
Lei do Mandado de Segurança.

De outra banda, nota-se que a Impetrante foi aposentada em 29/04/1993 junto ao INSS, perío-
do aquisitivo de 16/02/1961 a 29/04/1993. Contudo, permaneceu laborando para o Estado da Bahia, 
tendo trasmudado o seu regime de Celetista para Estatutário, consoante Portaria nº. 936/95, passando a 
contribuir para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado da Bahia (FUNPREV), per-
manecendo no exercício do magistério até 23/02/2012, quando completou 70 (setenta) anos de idade e 
foi afastada, compulsoriamente, do serviço pelo ESTADO DA BAHIA.

Observa-se que, a Impetrante foi afastada, compulsoriamente (art. 121, II da Lei nº 6.677/94), 
pelo Estado da Bahia com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por ter contribuído por mais de 
17 (dezessete) anos (09/1994 a 02/2012) para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado 
da Bahia (FUNPREV).

Art. 121 - O servidor público será aposentado:

(…);
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço;

Ademais, constato que a Impetrante se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 131 do 
Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia (Lei 6677/94), que autoriza a acumulação de aposenta-
dorias decorrentes do exercício de dois cargos de professor, nos termos da Constituição Federal, in verbis:

Art. 131 - É vedada a percepção cumulativa de aposentadorias concedidas pelo poder público ou 
por qualquer instituição oficial de previdência.
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica à percepção de aposentadorias decorrentes da 
acumulação de cargos públicos, nos termos da Constituição Federal, ou originárias de contri-
buição à instituição oficial, como autônomo, ou de relação empregatícia com entidade não oficial, 
que não tenham sido computadas.

A Impetrante foi aposentada pelo INSS devido o longo tempo de exercício no Magistério e a apo-
sentadoria compulsória se deu por lecionar perante o Estado da Bahia por mais de 17 (dezessete) anos, 
portanto, devido o recebimento dos proventos oriundos de institutos diverso, quais sejam, INSS e RPPS 
do Estado da Bahia (FUNPREV).

Prescreve o art. 37, XVI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(…);
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibi-
lidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;

Dispõe, ainda, o art. 177, alíneas “b” do Estatuto do Servidor Publico do Estado da Bahia (Lei nº 
6677/94), a possibilidade de acumulação de dois cargos de Professor, assim posto:

Art. 177 - É vedada a acumulação, remunerada ou não, de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários:
a) de dois cargos de professor;

Por tudo quanto exposto, é nula as Portarias de nºs. 8.497/17 e 1.522/17 (anexas) que indeferiu o 
pedido de aposentadoria compulsória e invalidou o ato administrativo (Portaria 936/95) que transmudou 
o regime jurídico da Impetrante.

Os atos administrativos supracitados são nulos. Primeiro: por não ter observado o prazo decaden-
cial da Administração Pública de rever os seus atos e Segundo, em desobediência à Constituição Federal 
e ao Estatuto do Servidor Público que permitem a acumulação de aposentadorias quando se exerceu dois 
cargos de Professor na ativa.
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RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo 
MUNICÍPIO DE TREMEDAL em face da DECISÃO proferida pelo juízo de direito da Vara de 
Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tremedal, Bahia, que, nos autos do 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000287-61.2011.8.05.0260 ajuizada pelo SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL SINSERT, ora agravado, determinou 
a intimação do agravado para atualizar o débito exequendo e a intimação do agravante para, querendo, 
impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Esclareça-se que, na origem, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE TREMEDAL SINSERT impetrou mandado de segurança com pedido de antecipação da tutela, re-
querendo que o MUNICÍPIO DE TREMEDAL se abstivesse de proceder ao pagamento da remuneração 
dos servidores municipais durante o período de greve.

O juízo primevo, deferindo a liminar, determinou que o MUNICÍPIO DE TREMEDAL se absti-
vesse de proceder a qualquer desconto nos vencimentos dos servidores municipais em razão de adesão ao 
movimento grevista. Há notícia nos autos de que a liminar não foi cumprida.

O MUNICÍPIO DE TREMEDAL prestou informações, na oportunidade, afirmando a legitimi-
dade dos descontos nos vencimentos dos servidores que aderiram ao movimento grevista, uma vez que, 
com a deflagração da greve, ocorreria a suspensão do contrato de trabalho.

Na sentença, ficou consignado que “a autoridade coatora descontou da remuneração referente ao mês 
de agosto de 2011 os dias parados dos servidores que aderiram ao movimento paredista” e que a ação “por meio 
da qual o MUNICÍPIO DE TREMEDAL objetivava a declaração da ilegalidade da greve foi extinta sem 
resolução do mérito”.

Assim, foi concedida a segurança nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para deter-
minar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar desconto na remuneração dos substituídos 
dos dias parados em virtude do movimento grevista ocorrido nos meses de julho e agosto de 2011 
e, caso já o tenha feito, que efetue o devido ressarcimento.

Foi interposto recurso de apelação pelo MUNICÍPIO DE TREMEDAL, ao qual foi negado se-
guimento pelo juízo primevo, por intempestividade. Foi então interposto agravo de instrumento contra 
essa decisão, posteriormente reformada por este Tribunal. O recurso de apelação, então, foi analisado e 
julgado. O resultado foi o seu conhecimento e não provimento, mantendo-se integralmente a sentença 
concessiva da segurança.

Iniciado o cumprimento de sentença, o MUNICÍPIO DE TREMEDAL foi intimado para que 
se abstivesse de realizar os descontos na remuneração dos servidores, bem como para que os ressarcisse. 
A esse respeito, alegou que as referidas verbas constituíam salários atrasados e vencidos, de modo que 
deveriam ser pagas mediante precatório.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL SINSERT 
afirmou, então, que “não se tratam de verbas pretéritas à data da concessão da ordem […], mas correspondem 
a verbas de caráter alimentar que se venceram após a concessão da ordem”. Também aduziu que seria bastante 
que “a autoridade coatora determinasse a confecção de folha de pagamento suplementar, a fim de dar efetivo 
cumprimento à sentença mandamental”.

O juízo a quo entendeu que o crédito exequendo não se trata de verba pretérita à data da conces-
são da ordem, mas corresponde a verba de caráter alimentar, que se venceu após a concessão da liminar, 
confirmada na sentença, não se submetendo, assim, ao regime de precatório.

Foram opostos embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DE TREMEDAL, acolhidos para reti-
ficar o último parágrafo da decisão de fls. 871-874, da seguinte forma:

“Apresentados os cálculos, intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 
próprios autos, impugnar a execução”.

Contra a referida decisão, o MUNICÍPIO DE TREMEDAL interpôs o presente agravo de ins-
trumento, alegando que “em total arrepio à previsão constitucional de pagamento de débitos judiciais via 

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8027213-97.2018.8.05.0000. Relator(a): Desa. Carmem 
Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 07/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO 
DEFINITIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ARTIGO 100 DA CF/1988. 
REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. VERBA VENCIDA 
ENTRE A DATA DE IMPETRAÇÃO E A EFETIVA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRE-
CEDENTES DO STF E DO STJ. RPV. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO COLETIVA. 
IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
INCIDÊNCIA. ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O artigo 100 da CF/1988 prevê que os créditos contra a Fazenda Pública, decorrentes de decisão 
judicial, submeter-se-ão ao regime de pagamento por precatório. O comando constitucional não 
ressalva créditos de qualquer natureza, nem afasta a sistemática quando o débito provém de senten-
ça prolatada em mandado de segurança.
2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado 
de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 
100 da CF/1988 (RE 889173 RG-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 
05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018).
3. Não merece prosperar a alegação do agravado de que o montante discutido constitui verba ven-
cida após a concessão da segurança, visto que o descumprimento ocorreu posteriormente à ordem 
liminar, ou seja, entre a impetração do mandado de segurança e a efetiva concessão da ordem 
(sentença), não restando dúvidas de que se trata de valor cujo pagamento deverá seguir o rito dos 
precatórios.
4. A execução foi levada a cabo de maneira coletiva, pelo sindicado, não se consubstanciando em 
execuções individuais a justificar a aplicação do §3º do artigo 100 da CF/1988. O fracionamento 
não se faz possível, sob pena de violação ao §8º do artigo 100 da CF/1988.
5. A inclusão dos juros de mora e da correção monetária no valor da liquidação independe de pedi-
do expresso e de determinação contida na sentença, porquanto incluídos implicitamente no título 
executivo judicial (EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 08/09/2017).
6. Diante da resolução do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO IN-
TERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8027213-
97.2018.8.05.0000.AI, originário do juízo de direito da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis 
e Comerciais da Comarca de Tremedal, Bahia, tendo como agravante o MUNICÍPIO DE TREMEDAL 
e como agravado o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL 
SINSERT.

E do AGRAVO INTERNO Nº 8027213-97.2018.8.05.0000.1.AG, em que é agravante o 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL SINSERT e agra-
vado o MUNICÍPIO DE TREMEDAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos 
do voto condutor.
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No mérito, verifica-se que o agravante tem razão em parte, senão vejamos.
O artigo 100 da Constituição Federal prevê que os créditos contra a Fazenda Pública, decorrentes 

de decisão judicial, submeter-se-ão ao regime de pagamento por precatório.
O comando constitucional não ressalva créditos de qualquer natureza, nem afasta a sistemática 

quando o débito provém de sentença prolatada em mandado de segurança. Veja-se:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Muni-
cipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apre-
sentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Dessa forma, a regra é o regime de precatórios e, no caso ora em apreço, observa-se a existência de 
um crédito contra a Fazenda Pública Municipal, que deverá seguir o rito previsto constitucionalmente.

Da leitura dos autos, constata-se que o agravante foi condenado, por sentença em ação mandamen-
tal, a se abster de efetuar o desconto na remuneração dos servidores públicos nos dias parados por conta 
do movimento grevista, bem como a ressarci-los em caso de haver efetuado tais descontos. Constata-se, 
assim, que o comando sentencial possui duas determinações: obrigação de fazer e obrigação de pa-
gar quantia certa. A obrigação de fazer consiste na abstenção de efetuar o desconto na remuneração 
dos servidores nos dias parados por conta do movimento paredista. A obrigação de pagar, por sua 
vez, consiste no ressarcimento das parcelas ilegalmente descontadas.

No presente caso, a execução ora analisada tem a ver com a obrigação de pagar, isto é, com o ressar-
cimento dos descontos indevidos. Não se trata, pois, de execução da obrigação de fazer, pois não se está 
intentando cumprir o primeiro comando sentencial – abstenção dos descontos.

Assim, diante da alegação do agravado de que a sentença em mandado de segurança tem natureza 
distinta, constata-se que, inobstante essa natureza mandamental, não se faz possível converter uma obri-
gação de pagar em uma obrigação de fazer, não se afastando, por conseguinte, a necessidade de observân-
cia do regime de precatórios.

Quer-se dizer com isto que não se pode converter a obrigação de pagar quantia certa (ressarci-
mento) em obrigação de fazer (proceder ao ressarcimento). São duas coisas absolutamente distintas. 
E o comando sentencial é claro. Veja-se:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para deter-
minar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar desconto na remuneração dos substitu-
ídos dos dias parados em virtude do movimento grevista ocorrido nos meses de julho e agosto 
de 2011 e, caso já o tenha feito, que efetue o devido ressarcimento.

A previsão do artigo 100 da Constituição Federal não pode ser afastada apenas por se tratar de 
mandado de segurança, considerando-se que a finalidade dos precatórios reside em dois objetivos essen-
ciais: 1) possibilitar aos entes federados o adequado planejamento orçamentário para a quitação de seus 
débitos; 2) a submissão do Poder Público ao dever de respeitar a preferência jurídica de quem dispuser 
de preferência cronológica.

Com efeito, se existe crédito contra a Fazenda Pública, deve-se observar o regime de precatórios e, 
especificamente, quando a demanda originária se consubstancia em mandado de segurança, a jurispru-
dência pátria é assente quanto à necessidade de seguir o referido rito.

Essa foi a análise realizada pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLE-
MENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
(RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNI-
CO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015).

No julgamento do Tema 831, o Supremo Tribunal Federal fixou tese nesse sentido, de que o regime 
de precatórios é obrigatório para o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da 
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Veja-se:

precatório, o decisum objeto da presente irresignação pretende o pagamento de verbas salariais do mês de agosto 
de 2011 mediante implantação em folha salaria complementar dos servidores credores”.

Defendeu que “a determinação judicial de implantação de folha avulsa relativa a verbas salariais do 
mês de agosto de 2011 não encontra amparo no orçamento vigente do município”, de modo que “merece ser 
imediatamente suspensa em virtude da grave lesão que pode causar às finanças do município”.

Sustentou que “o título executivo formado no writ não contempla correção monetária e juros, na medi-
da em que se trata de concessão de segurança para fins de pagamento dos valores atinentes ao salário do mês de 
agosto de 2011, retido em virtude do movimento paredista”.

Pugnou pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, ao final, pelo conhecimento e provi-
mento do recurso, para reforma da decisão vergastada.

Por meio da decisão de ID. 2470561, o pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, 
para suspender a decisão agravada apenas quanto à determinação de que o cumprimento da obrigação de 
pagar quantia certa se dê mediante pagamento por folha complementar, determinando a observância do 
regime de precatórios.

Contra essa decisão, foi interposto AGRAVO INTERNO pelo SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL SINSERT, também analisado no presente voto.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta, aduzindo que “as diversas omissões 
na peça vestibular do referido recurso ocultaram diversos detalhes da verdade real dos fatos, impossibilitando 
a Nobre Relatora de ter pleno conhecimento sobre a questão em tela, levando, inclusive, a Nobre Relatora a 
acreditar que se tratavam de valores devidos pelo Município Agravante entre a data da impetração do man-
dado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, quando, na realidade, conforme se verifica 
na documentação ora acostada, se tratam de valores posteriores à concessão da ordem mandamental liminar 
deferida no dia 02 de agosto de 2011”.

Argumentou que é desnecessária a submissão do cumprimento da ordem mandamental ao regime 
de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal.

Defendeu que “a sentença mandamental difere da sentença condenatório stricto sensu, pois não se res-
tringe ao iuris dicto”, detendo um caráter de autoexecutoriedade, não se submetendo a “um processo de execução 
ex intervallo”.

Arguiu que “os valores referentes aos descontos ilegais e arbitrários praticados pelo município agravante e 
sofridos pelos servidores públicos municipais são resultantes do descumprimento de uma ordem mandamental” 
e de “período posterior à efetiva concessão da ordem”.

Nesse sentido, afirmou que “no caso dos autos, não se aplica a regra de submissão aos precatórios, na 
forma do artigo 100 da Constituição Federal, visto que são valores que se venceram após a concessão da ordem 
mandamental, devendo, desse modo, ser cumprida mediante a inclusão em folha suplementar, como determi-
nou o Douto Magistrado singular na decisão interlocutória ora agravada”.

Sustentou, ainda, que “o pagamento dos valores em questão não poderia ser feito sob o regime de 
precatórios, visto que o regime de adimplemento das obrigações pecuniárias devidas pela Fazenda Pública 
por meio de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno 
valor”.

Aduziu, por fim, que “os juros e a correção monetária sobre o valor da condenação estão implícitos 
na decisão”, requerendo o não provimento do recurso para manutenção da decisão contestada.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inicialmente, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porquanto vislumbro a presença 

dos requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade.

II – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA: NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DO RITO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA 
EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ENTRE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E A 
EFETIVA CONCESSÃO DA SEGURANÇA
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Dessa forma, o pagamento dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da 
ordem concessiva submete-se ao regime de precatórios, sendo este o caso dos autos. Tal entendimento 
encontra eco em decisões tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Destaque-se que não se aplica ao caso ora analisado o entendimento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 573.872/RS, visto que o referido julgado trata da 
não aplicação do regime de precatórios nas hipóteses de execução provisória de obrigação de fazer, 
ao passo que a presente demanda tem a ver com cumprimento de sentença (execução definitiva) e 
com obrigação de pagar quantia certa.

Além do mais, o referido julgado esclarece que “a jurisprudência do STF firmou-se no sentido 
da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de 
pagar quantia certa”.

Cumpre observar, por oportuno, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma hipótese de 
exceção à regra dos precatórios, não sendo possível aplicar o §3º do artigo 100 da Constituição Federal, 
que determina:

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pa-
gamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam 
fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

No caso sub examine, o valor da execução ultrapassa o teto das requisições de pequeno valor, não se 
encaixando na hipótese acima prevista.

Ressalte-se que o agravado intenta configurar a execução como sendo o valor de R$270.483,60 
(duzentos e setenta mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) dividido em 109 (cento e 
nove) parcelas, equivalentes a 109 (cento e nove) servidores.

Ocorre que a execução foi levada a cabo de maneira coletiva pelo sindicato, não se consubstan-
ciando em execuções individuais. Se a opção foi pela execução do valor inteiro, tendo como exequente 
o sindicato, e não os servidores individualmente, não há que se falar em divisão, no próprio processo de 
execução, sob pena de violação da regra de proibição de fracionamento dos precatórios.

É o que se depreende da leitura do §8º do artigo 100 da Constituição Federal:

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramen-
to de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

O Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à possibilidade de execução de parcela propor-
cional a cada substituído somente quando levada a cabo a execução individual. Quando a execução é 
coletiva, o fracionamento do crédito é absolutamente vedado pela Constituição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDA-
DE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA HONORÁRIA. 
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PARCELA PROPORCIONAL A CADA SUBSTITUÍDO. 
POSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INDEVIDO FRACIONAMENTO DE 
CRÉDITO VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUMENTOS INSU-
FICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECUR-
SAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[…] III - As execuções individuais de sentenças coletivas não se constituem indevido fraciona-
mento da execução, sendo possível o desmembramento do crédito para pagamento por meio de pre-
catório ou de RPV, tanto da obrigação principal, quanto dos honorários advocatícios. Precedentes 
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
[…] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1693578/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).

Admite-se, assim, somente o pagamento dos valores separadamente quando apresentada a 
execução individual, sendo impossível o fracionamento do crédito exequendo. A execução, nesses 
termos, dar-se-á coletivamente, considerando-se o crédito total.

O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do man-
dado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de 
precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 29/07/2011 e o valor ora executado 
tem origem no desconto indevido efetuado pelo agravante em momento posterior: em agosto de 2011. A 
efetiva concessão da segurança se deu em 07/11/2014. Ou seja, os valores devidos pela municipalidade 
decorrem do período entre a impetração do mandamus e a concessão da segurança, de modo que se 
enquadra na discussão realizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que não merece prosperar a alegação do agravado de que os valores devidos são poste-
riores à ordem concessiva. Há um equívoco nesse raciocínio, visto que a ordem concessiva a que alude 
o agravado é a ordem concessiva da liminar. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é claro ao 
determinar que o liame temporal é a efetiva concessão da ordem, o que só ocorre na sentença.

Isto quer dizer que, ainda que a liminar tenha sido deferida, não configura a efetiva concessão 
da ordem, a qual somente ocorre na sentença, com a concessão definitiva da segurança. Portanto, 
o desconto indevido se deu sim entre a impetração do mandamus e a efetiva concessão da ordem, não 
restando dúvidas de que se trata de valor cujo pagamento deverá seguir o rito dos precatórios.

A jurisprudência é uníssona a esse respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA 
ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUS-
SÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do 
mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o dis-
posto no artigo 100 da Constituição Federal. (RE 889173 RG-ED, Relator(a): Min. LUIZ 
FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 
23-10-2018 PUBLIC 24-10-2018).

Inclusive, recentemente a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a decisão 
do Supremo Tribunal Federal quanto à execução da obrigação de pagar em sede de mandado de segurança.

No âmbito da Corte Superior, foi o REsp nº 1.522.973-MG que analisou se as verbas decorrentes 
de sentença concessiva de mandado de segurança referentes às prestações devidas entre a impetração e a 
implementação da ordem se submetem ao regime do artigo 100 da Constituição Federal ou se devem ser 
pagas em folha suplementar, sem sujeição ao regime de precatórios. A conclusão foi a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDADO 
DE SEGURANÇA. PARCELAS DEVIDAS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CON-
CESSÃO DA ORDEM. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DO 
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 889.173 RG/MS. RECURSO ESPECIAL PROVI-
DO.
1. Afastada a alegada contrariedade ao art. 535 do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem 
decidiu as questões essenciais à solução da controvérsia.
2. O pagamento dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem 
concessiva submete-se ao regime de precatórios.

3. Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraor-
dinário n. 889.173 RG/MS, sob a sistemática da repercussão geral.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1522973/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DE-
SEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/02/2016, DJe 12/02/2016).
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(TJBA – Apelação nº 0004929-65.2006.8.05.0256. Relator(a): Desa. Maria do Socorro 
Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Julgado em 21/05/2019.)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE 
ESCRITURAS PÚBLICAS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MUNICÍPIO 
DE TEIXEIRA DE FREITAS. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO SOB CONDIÇÃO RESOLU-
TIVA – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PELO DONATÁRIO, NO PRAZO DE UM ANO. 
DESCUMPRIMENTO. COMERCIALIZAÇÃO A TERCEIROS DE LOTES DESMEMBRA-
DOS DA ÁREA DOADA. SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. ANULAÇÃO DAS 
ALIENAÇÕES. RESTABELECIMENTO DA POSSE AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA 
QUE MERECE CONFIRMAÇÃO.
1 – Em se tratando de revogação de doação, com reversão do bem ao patrimônio do ente público, 
faz-se necessário provimento judicial determinando o retorno do bem ao doador, caso não exista 
concordância do donatário, justamente a hipótese dos autos.
Preliminar de falta de interesse de agir. Rejeição.
2 – Inexiste decadência ou prescrição, in casu.
Não há que se falar em decadência do direito em que se funda ação, nos casos de revogação de 
doação de bem público, por descumprimento do encargo pelo donatário.
O ente público apelado adotou as providências necessárias à reversão do imóvel em referência antes 
do decurso do prazo decadencial para tanto, que é de 10 (dez) anos, a teor do art. 205, do Código 
Civil de 2002, combinado com o art. 2.028, do mesmo diploma legal.
É que no caso das ações que visam à revogação de doação de bem público, o prazo prescricional era 
de 20 (vinte) anos por força do artigo 177 do Código Civil de 1.916. Contudo, na vigência do atual 
Código Civil o prazo passou a ser decenal, conforme preceitua seu artigo 205.
Preliminar de decadência. Rejeição.
3 – No mérito, merece confirmação a sentença, pois a existência de erro material quanto à referên-
cia legislativa, constante das escrituras de compra e venda firmadas com os apelantes, apenas serve 
de lastro – se tanto, pois a ninguém é dado desconhecer a lei –, ao argumento de que se tratam de 
terceiros de boa fé, todavia, não constitui elemento suficiente para afastar a anulação daqueles ins-
trumentos públicos de alienação, muito menos para impor ao município apelado o eventual ônus 
de indenizar os recorrentes, tanto mais que nenhuma benfeitoria foi realizada nos lotes por eles 
adquiridos e revertidos ao patrimônio público, por força da decisão judicial objurgada.
4 - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO nº 0004929-
65.2006.8.05.0256 interposto por ROSALVO MOREIRA BORGES E ESPÓLIO DE MOISÉS 
PEREIRA DONATO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações 
de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos da Ação Ordinária de 
Revogação de Doação cumulada com Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela, 
contra eles ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, amparados 
nos fundamentos constantes do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSALVO MOREIRA BORGES e ESPÓLIO 
DE MOISÉS PEREIRA DONATO, em face da sentença, fls. 231/236, proferida pelo Juízo da 2ª Vara 
de Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas, nos autos 
da Ação Ordinária de Revogação de Doação cumulada com Anulação de Ato Jurídico com Pedido de 
Antecipação de Tutela, contra eles ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

Portanto, verifica-se que não agiu com acerto o juízo primevo ao concluir pela desnecessidade de 
observância do regime de precatórios para execução dos valores devidos pelo agravante entre a data da 
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

A decisão merece ser reformada nesse ponto, portanto.

III – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS SÃO 
ACESSÓRIOS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL

Quanto à alegação de que não devem incidir juros e correção monetária sobre o montante devido, 
sem razão o agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 534, prevê que caberá ao exequente apresentar de-
monstrativo discriminado e atualizado do crédito que possui contra a Fazenda Pública ao requerer o 
cumprimento de sentença.

A correção monetária e a incidência de juros são acessórios da condenação principal e, por isso, são 
considerados como pedidos implícitos, na forma do artigo 322, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 322. O pedido deve ser certo.-97
§1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, 
inclusive os honorários advocatícios.
§2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 
boa-fé.

Mesmo que não haja pedido expresso na petição que deu início à fase de cumprimento de sen-
tença, a sua inclusão pelo juízo a quo não configura julgamento ultra petita, conforme entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça:

1. A jurisprudência desta Corte Superior prevalece no sentido de que a inclusão dos juros 
de mora e da correção monetária no valor da liquidação independe de pedido expresso e de 
determinação contida na sentença, porquanto incluídos implicitamente no título executivo 
judicial tais encargos, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. (EDcl no AgRg no 
AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 22/08/2017, DJe 08/09/2017).

Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão, porquanto proferida, nesse ponto, em 
consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

IV – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Contra o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento 
interposto pelo MUNICÍPIO DE TREMEDAL, foi interposto agravo interno pelo SINDICATO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TREMEDAL SINSERT.

Observa-se que, diante da resolução do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o 
referido recurso.

V – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para reformar a decisão quanto à determinação de que o cum-
primento da obrigação de pagar quantia certa se dê mediante pagamento por folha suplementar, ordenan-
do-se a observância do regime de precatórios, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, 
mantendo-se a decisão interlocutória vergastada nos demais termos, pelas razões acima expostas.

*****
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Da análise dos elementos dos autos, exsurge que, no dia 10/10/1997, foi editada a Lei Municipal 
nº. 195/97 (fl. 89), a qual, no seu art. 1º, autoriza o então Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas a “doar 
uma área de terra, medindo 100 (cem) metros de frente a fundo, por 40 (quarenta) nas laterais, situado na 
rua “D”, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, sem ônus, ao Centro Educacional 2 de Julho Ltda.”, e, no seu 
art. 2º, estabelece que “a área destina-se à construção de uma escola do ensino pré-escolar e fundamental, não 
podendo ser utilizada para outro fim. Se, no prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data da doação, não 
for construída, retornará o imóvel ao patrimônio do Município.” A respectiva escritura pública de doação foi 
lavrada em 16/12/1997 e contém referência expressa à Lei nº 195/1997, como se vê às fls. 87/88.

Nos idos de 2006, decorridos mais de sete anos após a edição da lei municipal acima transcrita e 
da lavratura da respectiva escritura de doação do terreno público à instituição de ensino, o Município 
de Teixeira de Freitas, sob nova gestão, detectou que nenhuma escola houvera sido construída no imóvel 
doado, tendo adotado, então, as seguintes providências: instauração de dois processos administrativos 
(PAs nºs. 4963/2006 – fls. 101/106 e 4493/2006 – fls. 86/99), cujas conclusões culminaram no ajuiza-
mento, em 18/08/2006, da Ação Ordinária de Revogação de Doação cumulada com Anulação de Ato 
Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela, ora sob análise nesta instância recursal.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O Recurso ataca os fundamentos da sentença, foi tempestivamente apresentado e isento de prepa-

ro, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça (fls. 259/272).
Desse modo, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do 

recurso.

II – DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, 
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Arguem os Apelantes preliminar de falta de interesse de agir do Município de Teixeira de Freitas, re-
lativamente à revogação da doação de terreno ao Centro Educacional Dois de Julho Ltda., na medida em 
que, por força do princípio da autotutela, a própria municipalidade tinha o poder-dever de agir, diante da 
aferição de que o encargo – construção de uma escola no bairro de Tancredo Neves – não foi cumprido 
pelo donatário, “sendo despiciendo a provocação de qualquer ente ou órgão para intervenção.”

Não merece acolhimento a prefacial, pois, em se tratando de revogação de doação, com reversão 
do bem ao patrimônio do ente público, faz-se necessário provimento judicial determinando o retorno do 
bem ao doador, caso não exista concordância do donatário, justamente a hipótese dos autos.

Com efeito, verifica-se que, antes do ajuizamento da ação em referência, o Recorrido instaurou 
o Processo Administrativo nº. 4963/2006, tendo se manifestado o representante legal da instituição de 
ensino donatária, Sr. Marcos Antônio Lopes Costa, que sustentou a legalidade das alienações a terceiros 
de lotes desmembrados do terreno doado, por ele realizadas, inclusive para si próprio, chegando mesmo 
a afirmar que a respectiva escritura pública lhe outorgara “o livre direito e ação” (fls. 84/85) sobre o imóvel 
doado. Sustentou, portanto, que agiu licitamente, sem, contudo, sequer justificar o fato de não ter cum-
prido o encargo que ensejou a doação – construção de escola.

Por outro lado, como ensina a melhor doutrina administrativista, a revogação da doação, por si só, 
não gera automaticamente a reversão do bem ao patrimônio público, sendo necessário, portanto, que esta 
se aperfeiçoe, ou pela via amigável, ou através de sentença judicial, a ser anotada à margem do registro 
do imóvel.

Sobre a natureza jurídica da cláusula de reversão do bem público doado, merece transcrição a lição 
do professor André Luiz dos Santos Nakamura, publicada na Revista dos Tribunais (vol. 945/2014, p. 
17 - 34, Edição Jul/2014), in verbis:

“Necessário se faz perquirir a natureza jurídica da cláusula que impõe a reversão do bem doado em caso 
de descumprimento da finalidade que justificou a liberalidade. Poder-se-ia, num primeiro momento, 
cogitar que seria uma cláusula resolutória expressa que, na forma do art. 474 do CC/2002, operaria de 
pleno direito, e, rescindiria o contrato mediante a intervenção direta do próprio interessado, sem neces-
sidade de provimento judicial. Dessa forma, se assim fosse, os efeitos jurídicos da doação recebida pelo 
donatário pelo Estado não mais subsistiriam, e, assim, não seria necessária qualquer providência para 
reverter o bem. Entretanto, não é o que ocorre, como demonstraremos abaixo.
Ressalte-se que a mera revogação da lei que autorizou a doação não opera qualquer efeito. A lei que 
autoriza a doação é uma lei de efeito concreto, com natureza de ato administrativo. Este não pode ser 
objeto de revogação se já exauriu os seus efeitos; a revogação não retroage os efeitos do ato, mas apenas 

Colhe-se dos autos que o Município Apelado ajuizou Ação Ordinária de Revogação de Doação 
cumulada com Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela contra o CENTRO 
INSTITUCIONAL DOIS DE JULHO, MARCOS ANTÔNIO LOPES COSTA, LEIA MARTA 
RODRIGUES DOS SANTOS, além dos Apelantes, tendo em vista que, nos idos do ano de 1997, 
o então gestor municipal doou, mediante autorização legislativa (Lei Municipal nº. 195/1997 fl. 89), 
um terreno urbano à pessoa jurídica acima indicada, para fins de construção de “uma escola do ensino 
pré-escolar e fundamental”, no prazo de um ano, “sob pena de o imóvel retornar ao patrimônio do muni-
cípio” e que a nova administração detectou, em 04/05/2006, a inadimplência do donatário que, “além 
de descumprir o quanto pactuado, efetuou a venda do imóvel em questão para terceiros – demais requeridos 
– inclusive o próprio representante legal da primeira Ré”, com grave prejuízo ao interesse público, consi-
derando que a população do bairro onde está situado o imóvel doado carecia de uma escola para seus 
filhos, que necessitavam se deslocar para outras instituições de ensino em outros bairros, mais distantes, 
para ter acesso à educação de base.

A despeito das alegações dos demandados e de haver admitido a possibilidade de os adquirentes 
dos lotes desmembrados do terreno doado haverem agido de boa fé, o Magistrado a quo houve por bem 
acolher a tese do Município Recorrido, nos seguintes termos:

“Em face das circunstâncias acima expostas e por tudo o que consta nos autos, desincumbindo-se o autor 
do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, JULGO PROCEDENTE POR SENTENÇA a 
presente ação para REVOGAR A DOAÇÃO de “uma área de terra com cem metros de frente e fundo, 
por quarenta nas laterias, situada na rua “D”, bairro Tancredo Neves, nesta Cidade”, feita pelo autor 
ao Centro Educacional Dois de Julho Ltda., e, por conseguinte, ANULAR todas as alienações subse-
quentes referentes ao imóvel em questão e o cancelamento dos registros respectivos junto ao CRI desta 
Comarca, ficando resguardado, por força do art. 447 e seguintes do Código Civil, o direito de evicção e/
ou reparação de danos de eventuais terceiros de boa-fé, em face da instituição de ensino e seu represen-
tante legal – penúltimo requerido.
(...)Expeça-se ofício ao Tabelionato de Notas desta Comarca, e ao Cartório de Registro de Imóveis para 
procederem os cancelamentos nos termos da presente decisão, após o trânsito em julgado.
Condeno ainda o requerido, MARCOS ANTÔNIO LOPES COSTA, ao pagamento das custas proces-
suais devidas e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao 
tempo em que defiro os pedidos de gratuidade de Justiça formulados pelos demais requeridos.”

Inconformados, os terceiros adquirentes acionados apresentam Recurso de Apelação (fls. 259/272), 
arguindo duas preliminares: a primeira, de falta de interesse processual do Município recorrido, no que 
alude ao pedido de revogação da doação do bem público, eis que a Administração tem o dever de auto-
tutela, com vistas à correção dos seus próprios atos, prescindindo do Judiciário para tanto, e a segunda, 
de decadência para pleitear a anulação das escrituras públicas de doação e de compra e venda dela deri-
vadas, tendo em vista o lapso temporal já decorrido e a existência de terceiros adquirentes de boa fé – os 
próprios apelantes, cujos direitos adquiridos devem ser respeitados, ou resolvidos em perdas e danos, 
caso haja irreversibilidade fática; no mérito, aduzem fazerem jus a indenização correspectiva dos imóveis, 
pelo valor atual de mercado, considerando-se que o Município não detinha a posse dos bens, de modo 
que se está diante de uma “desapropriação disfarçada”, sem a justa indenização devida. Ao final, pugnam 
pelo acolhimento das preliminares e provimento do apelo, com a reforma da sentença e condenação do 
recorrido em honorários de sucumbência.

A parte apelada apresenta contrarrazões ao recurso às folhas 281/288, onde defende a manutenção 
da sentença, integralmente.

VOTO

Conforme relatado, a discussão gira em torno da legalidade ou não da revogação da doação e da 
anulação das escrituras públicas de doação e de compra e venda dela derivadas, relativamente ao terreno 
doado pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS ao CENTRO EDUCACIONAL DOIS DE 
JULHO LTDA., para fins de construção de uma escola, no prazo máximo de um ano – o que res-
tou descumprido, sendo que o representante legal daquela instituição, MARCOS ANTÔNIO LOPES 
COSTA, vendou lotes desmembrados do imóvel a si próprio e aos ora apelantes, ROSALVO MOREIRA 
BORGES e ESPÓLIO DE MOISÉS PEREIRA DONATO, que, segundo afirmam, são terceiros ad-
quirentes de boa fé.
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No entanto, o prazo prescricional foi interrompido com a instauração de dois processos adminis-
trativos – PAs nºs. 4963/2006 (fls. 101/106) e 4493/2006 (fls. 86/99) –, sendo que no mesmo ano, em 
18/08/2006, foi ajuizada a ação de revogação da doação e anulação das escrituras de doação e de compra 
e venda dela derivadas, ou seja, 08 (oito) anos após a expiração do prazo para cumprimento do encargo.

Desse modo, embora o ato de liberalidade tenha sido praticado sob a égide do Código de 1916, 
que previa prescrição vintenária, aplica-se à hipótese a prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código 
atual. Isso porque, segundo disposto na regra de transição contida no art. 2.028, os prazos da lei anterior, 
que tenham sido diminuídos pelo atual, somente continuarão sendo aplicáveis nas hipóteses em que, 
por ocasião do início de sua vigência (janeiro de 2003), já tenha transcorrido mais da metade do prazo 
previsto na lei revogada. Assim, como na lei anterior o prazo prescricional era de 20 anos, a prescrição 
vintenária somente seria aplicável se, em agosto de 1998, já houvesse transcorrido mais de 10 anos, não 
sendo, porém, essa a situação dos autos.

Nesse contexto, sendo de 10 (dez) anos, e não de 20 (vinte), o prazo prescricional, o direito de 
ação do apelado permaneceu hígido, eis que manejado, tempestivamente, 08 (oito) anos após a ciência 
inequívoca do descumprimento do encargo pelo donatário.

Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO. CLÁUSULA DE REVERSÃO. AÇÃO 
DESCONSTITUTIVA POR DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO 
INICIAL. OCORRÊNCIA DA MORA. 1. Trata-se, na origem, de pretensão deduzida pelo Município 
de Betim/MG com o objetivo de reversão da doação de imóvel efetuada em favor do Estado de Minas 
Gerais em 18.4.2000, com encargo, alegadamente não cumprido, da construção de uma unidade do 
Corpo de Bombeiros pelo prazo de 24 meses. 2. Fixado prazo prescricional de dez anos pelo Tri-
bunal de origem, este fixou como termo inicial a data da celebração da doação e, por conseguinte, 
declarou prescrita a ação (o ajuizamento ocorreu em ) 3. Pretende o recorrente que o termo inicial seja 
definido a partir da mora no cumprimento do encargo, já que ele tem a natureza de condição suspensiva 
da doação. 4. Em regra, o encargo não impede a aquisição do direito, mas o Código Civil de 1916 (art. 
128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito 
suspensivo do direito, merecendo reforma o acórdão recorrido nesse ponto. 5. Está assentado no decisum 
combatido que o contrato de doação previa a hipótese de reversão do ato em caso de descumprimento do 
encargo de construção da sede do Corpo de Bombeiros, não sendo o caso, pois, de encargo como condição 
suspensiva da doação. 6. Não obstante, o direito de ação que visa à reversão da doação onerosa pode 
ser excercido, à luz do princípio da actio nata, somente quando o devedor resiste ao cumprimento do 
encargo, materializando, assim, a mora (Parágrafo único do art. 1.181 do CC/1916: “A doação onerosa 
poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário incorrer em mora”). 7. No caso 
específico dos autos, a mora no cumprimento do encargo só ocorreu após o decurso do prazo de 24 meses 
a contar da doação (18.4.2002), momento que deve ser considerado como o termo inicial da prescrição 
da ação que busca a reversão da doação. 8. Tendo a ação sido ajuizada em 1º.10.2010, não incide a 
prescrição decenal (art. 205 do CC/2002), devendo os autos retornar à primeira instância para prosse-
guimento do julgamento da ação. 9. Recurso Especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.565.239 
- MG (2015/0280813-7) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : MU-
NICÍPIO DE BETIM MG110733 Julgado em 05/12/2017)

Diante de tal quadro, rejeita-se a segunda preliminar.

IV – DO MÉRITO
Colhe-se dos autos que os apelantes adquiriram lotes desmembrados de terreno pertencente ao 

primeiro acionado – Centro Educacional Dois de Julho Ltda., adquirido, por sua vez, mediante escritura 
pública de doação realizada pelo Município de Teixeira de Freitas, com autorização legislativa, mais de 6 
(seis) anos antes das transações firmadas entre os particulares, que afirmam desconhecer o ônus imposto 
à instituição donatária, de construir “uma escola do ensino pré-escolar e fundamental”, no prazo de um ano, 
“sob pena de o imóvel retornar ao patrimônio do município”.

Sustentam eles a sua condição de adquirentes de boa fé, eis que até mesmo a referência à lei mu-
nicipal que remeteria à doação do bem público feita sob condição resolutiva, com estabelecimento de 
encargo, encontra-se errada nas escrituras de compra e venda, referindo-se a legislação diversa (Lei nº. 
196/1997, e não 195/1997) e que, nessas circunstâncias, não podem ser alijados dos bens legalmente 
adquiridos, sendo que, na hipótese de irreversibilidade fática, merecem ser indenizados pelas perdas e 
danos sofridos.

impede que um ato continue a produzir efeitos. Se estes já se exauriram, não cabe falar em revogação. 
Assim, a revogação da lei que autorizou a doação não reverte o imóvel para o doador o qual deve pro-
videnciar a reversão pela via amigável ou judicial. O art. 555 dispõe que “a doação pode ser revogada 
por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”. Também, o art. 562 do CC/2002 traz a 
seguinte redação: “A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incor-
rer em mora”. Disso se conclui que, em relação à doação com encargo, a inexecução do encargo apenas 
dá fundamento a uma pretensão rescisória da doação, que não se opera ipso iure, afastando, assim, a 
disciplina do art. 474 do CC/2002.
Segundo a doutrina, “ incorrendo em mora o donatário, sujeita-se ao desfazimento integral da doação, 
pronunciado judicialmente, não cabendo a revogação fora de juízo, por ato unilateral do doador”. 
Havendo o descumprimento da finalidade de interesse público que justificou a doação pelo 
donatário, necessária a formalização de um ato de reversão da propriedade para a Admi-
nistração Pública. Necessário um ato de alienação, mediante uma escritura pública de re-
vogação da doação (em caso de concordância do donatário que descumpriu o encargo) ou 
mediante registro de sentença que reconheça o descumprimento do encargo e determine a 
reversão.” (Destacamos)

 Ademais, ainda que seja possível a revogação da doação pela via administrativa, desde que mani-
festada a concordância do donatário com a reversão, a judicialização da demanda é plenamente possível, 
pois inexiste exigência de prévio processo administrativo para que a matéria seja apreciada pela Poder 
Judiciário, nem prejuízo para os demandados, ora apelantes, com o ajuizamento da ação.

No caso dos autos, revelou-se sensata a opção do Município apelado, de propor a ação em referên-
cia, considerando-se também o decurso do tempo em que ocorreu a doação objeto da revogação, que, 
inclusive, foi realizada por outro gestor, como também diante dos desdobramentos da situação fática, 
que incluem o fato do donatário, além de não haver cumprido o seu encargo, ter comercializado lotes 
desmembrados da área total do terreno doado a terceiros, ensejando, assim, para o ente público, a neces-
sidade de anular, também, tais alienações onerosas.

 Nessa ordem de ideias, rejeita-se a primeira preliminar.

III – DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, POR DECADÊNCIA

Suscitam, ainda, os recorrentes, que o apelado decaiu do direito de revogar a doação e anular as 
escrituras públicas, tanto a de doação quanto as de compra e venda dela derivadas, tendo em vista o lapso 
temporal já decorrido e a existência de terceiros adquirentes de boa fé – eles próprios, cujos direitos ad-
quiridos devem ser respeitados, ou resolvidos em perdas e danos, caso haja irreversibilidade fática.

Inicialmente, cumpre ressaltar que serão analisados os institutos da decadência e da prescrição, 
aplicando-os ao caso concreto, na medida em que, embora os recorrentes intitulem a prefacial como “pre-
liminar de extinção do processo, com resolução de mérito, por decadência”, descrevem linha argumentativa, 
inclusive referência legislativa, acerca da prescrição.

Entretanto, seja à luz de um ou de outro instituto jurídico (decadência ou prescrição), melhor sorte 
não socorre os apelantes, no particular.

Com efeito, não há que se falar em decadência do direito em que se funda ação, nos casos de re-
vogação de doação de bem público, por descumprimento do encargo pelo donatário, sendo necessário 
aferir-se, apenas, se há prescrição do direito de ação, instituto jurídico distinto.

Ainda assim, inexiste prescrição, in casu, eis que o ente público apelado adotou as providências 
necessárias à reversão do imóvel em referência antes do decurso do prazo decadencial para tanto, que é 
de 10 (dez) anos, a teor do art. 205, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 2.028, do mesmo 
diploma legal.

É que no caso das ações que visam à revogação de doação de bem público, o prazo prescricional 
era de 20 (vinte) anos, por força do artigo 177 do Código Civil de 1.916. Contudo, na vigência do atual 
Código Civil o prazo passou a ser decenal.

No caso dos autos, a doação ocorreu com a edição da Lei nº 195/1997 e lavratura da respectiva 
escritura, em 16/12/1997 (fls. 87/88). Já o prazo fixado para realização do encargo – construção da escola 
– foi de 1 (um) ano, conforme art. 2º da multi mencionada Lei Municipal nº 195/1997, o que significa 
dizer que se findou em 16/12/1998, a partir de quando nasceu, para o Município de Teixeira de Freitas, 
o direito de promover a reversão do bem ao seu patrimônio.
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I, DO CPC/15. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE ATESTA A POSSE MANSA E PACÍFICA 
DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO E PASSADA PARA A INDIANA DESDE 1991. AFRON-
TA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
 A análise minuciosa dos autos permite constatar que a Municipalidade concedeu alvará de autori-
zação para construção do empreendimento às Apelada, todavia em momento posterior revogou o 
ato alegando ser titular da área. Ocorre que a instrução processual e os documentos colacionados 
aos autos permitem constatar que o Município de Lauro de Freitas não tem conhecimento a quem 
pertence a titularidade da área de 2.261,22m². Por outro lado, as Apeladas comprovaram a aquisi-
ção da área total de 11.252,00m², sendo que os 2.261,22m² referem-se a direitos possessórios, tendo 
o alienante (Hugo César Appes Oliveira) se responsabilizado pela evicção do direito, conforme 
restou demonstrado nos autos. 
Ademais, o recorrente não se desincumbiu de provar fatos constitutivos, modificativos e extintivos 
do direito das autoras/apeladas, conforme preceitua o art. 373, inciso II, CPC/15.
Portanto, não merece reforma a sentença apelada.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0308603-58.2013.8.05.0150, de 
LAURO DE FREITAS/BA, que tem como Apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e 
Apelado MMS PARTICIPAÇÕES LTDA E INDIANA VEÍCULOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença 
apelada em todos os termos.

RELATÓRIO

Ao relatório da sentença (fls. 619-646), acresce-se que o magistrado de piso decidiu nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, em relação à MMS E INDIANA VEÍ-
CULOS, para DECLARAR que o Município de Lauro de Freitas-BA não é o titular do domínio, 
qualquer que seja a sua modalidade, relativamente à multicitada área de terreno de 2261,22 m², 
bem como a ineficácia da Lei 514/84 de 13/10/1984 ostentando as Autoras a posição jurídica, a 
justo título e de boa fé, de legitimas possuidoras da sobredita área de terras, pelo que determino 
que o Município de Lauro de FreitasBA desconstitua ou torne ineficazes os eventuais atos do Mu-
nicípio, que atentem contra os direitos das mesmas, arguidos na lide. JULGO PROCEDENTE 
EM PARTE A AÇÃO, em relação à INDIANA, para declarar válidos os alvarás de licença para 
construção de Habite-se e a plena eficácia do Alvará de funcionamento já expedidos. Determino 
que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis proceda à averbação da construção do prédio 
edificado pela INDIANA, a partir do momento em que receber da empresa solicitação formal 
neste sentido, cabendo esclarecer que a referida averbação deve compreender o amembramento 
da área de 2.261,22 m² à remanescente de propriedade da Embargante MMS PARTICIPAÇÕES 
LTDA. Determino ainda que o Município de Lauro de Freitas-BA desconstitua ou torne ineficazes 
os eventuais atos do Município, que atentem contra os direitos da INDIANA, arguidos nesta lide. 
Confirmo as TUTELAS concedidas em caráter antecipado para que o Município de Lauro de Frei-
tas-BA se abstenha de estabelecer qualquer restrição, limitação ou condicionante ao exercício dos 
direitos das Autoras, em torno dos assuntos objeto da lide; Declaro ineficaz a anulação do alvará 
de Habite-se nº 30520/2012; confirmo o direito da MMS ao desmembramento dos 7.141,86 m²; 
declaro a ineficácia dos efeitos da Lei Municipal nº 1575/2015, em relação às Autoras, mais precisa-
mente em relação à área de nº 18, descrita no anexo 1, ficando esta desde já excluída da relação de 
imóveis constantes daquela lei. Custas pela parte Ré. Condeno a Ré ao pagamento de honorários 
advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Autos sujeitos à re-
messa necessária. P.R.I. Arquivem-se após o trânsito em julgado”.

Inconformado, o Município de Lauro de Freitas ingressa com recurso de Apelação Cível susten-
tando a necessidade de reforma da sentença, alegando a seu favor o princípio da autotutela que permite 

No mérito, também não merecem guarida as razões recursais, pois a sentença guerreada revela-se 
irrepreensível, inclusive no que alude à situação dos alienantes dos lotes desmembrados do terreno doado 
e revertido ao patrimônio público em decorrência do descumprimento do encargo.

Merece transcrição o decisum de primeiro grau, no particular:

“(...)Data máxima vênia, convenhamos, alegar desconhecimento das condições regulamentadoras da 
doação em epígrafe, sustentando um erro material evidente, já que nº 196/1997 refere-se a “ lei de diá-
rias”, matéria totalmente diversa do objeto em discussão, é subestimar a inteligência do homem médio; 
além do que, a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, art. 3º da Lei de Introdução às Nomas 
do Direito Brasileiro.
De outra banda, ainda que admitida a boa-fé dos requeridos/adquirentes do imóvel em questão, é de 
clareza solar a má-fé do representante legal da primeira requerida, haja visa que, sabendo da condição 
resolutiva do ato de doação de bem público, frisa-se, a qual se deu com o objetivo único e exclusivo 
de interesse e utilidade pública – construção de escola –, não cumpriu com a finalidade da doação, 
e ainda alienou dita área para si – pessoa física, e para terceiros, auferindo vantagem para si em 
detrimento da coletividade.
(…)Em face das circunstâncias acima expostas e por tudo o que consta nos autos, desincumbindo-se o 
autor do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, JULGO PROCEDENTE POR SENTENÇA 
a presente ação para REVOGAR A DOAÇÃO de “uma área de terra com cem metros de frente e fundo, 
por quarenta nas laterias, situada na rua “D”, bairro Tancredo Neves, nesta Cidade”, feita pelo autor 
ao Centro Educacional Dois de Julho Ltda., e, por conseguinte, ANULAR todas as alienações subse-
quentes referentes ao imóvel em questão e o cancelamento dos registros respectivos junto ao CRI desta 
Comarca, ficando resguardado, por força do art. 447 e seguintes do Código Civil, o direito de 
evicção e/ou reparação de danos de eventuais terceiros de boa-fé, em face da instituição de 
ensino e seu representante legal – penúltimo requerido.”

Ora, como salientado na sentença, a existência de erro material quanto à referência legislativa, cons-
tante das escrituras de compra e venda firmadas com os apelantes, apenas serve de lastro – se tanto, pois 
a ninguém é dado desconhecer a lei –, ao argumento de que se tratam de terceiros de boa fé, todavia, não 
constitui elemento suficiente para afastar a anulação daqueles instrumentos públicos de alienação, muito 
menos para impor ao município apelado o eventual ônus de indenizar os apelantes.

Com efeito, se adquirentes de boa fé são, de fato, os recorrentes, cabe-lhes buscar o eventual direito 
de evicção e/ou reparação de danos, perante quem lhes causou o dano, ou seja, o Centro Educacional 
Dois de Julho Ltda. e seu representante legal, Marcos Antônio Lopes Costa, primeiro e segundo réus, 
respectivamente.

Ademais, conforme consta dos autos, embora adquiridos pelos apelantes, nenhuma edificação foi 
feita nos respectivos lotes imobiliários, não havendo que se falar na existência de benfeitorias indenizáveis, 
sendo certo que, somente após a reintegração do apelado na posse do bem, por força da antecipação de 
tutela concedida às fls. 113/115, é que o imóvel, finalmente, alcançou o seu desiderato de atender ao 
interesse público, com a edificação da tão ansiada escola municipal no bairro de Tancredo Neves, como 
se vê nas fotografias de fls. 242/243.

Nessa ordem de ideias, deve ser confirmada a sentença, em todos os seus termos.

V – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO 

ao recurso.

*****

(TJBA – Apelação nº 0308603-58.2013.8.05.0150. Relator(a): Des. José Olegário Monção 
Caldas, Quarta Câmara Cível, Julgado em 30/07/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA A CONSTRUÇÃO NA ÁREA LITI-
GADA COM VALIDADE DE 02 ANOS. MUDANÇA DE GESTÃO E POSTERIOR REVO-
GAÇÃO DO ATO. ALEGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE TITULARIDADE DA ÁREA. 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, 
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Percebe-se dos autos que o Município de Lauro de Freitas fundamentou-se apenas no relatório 
elaborado pela SEPLAN para defender que a área correspondente a 2.261,22m² é de sua titularidade.

Vale transcrever trecho da sentença proferida pela Ilustre magistrada Zandra Anunciação Alvarez 
Parada que trata de forma brilhante a questão:

“Faz-se mister apontar que o réu expediu alvará de construção e, após, o Alvará de Licença de Loca-
lização e Funcionamento (fls. 64) foi deferido na data de 26/04/2014, agindo, no mínimo, de forma 
contraditória ao contestar a titularidade do terreno apenas quando da expedição do habite-se.
E mais, resta evidente que a própria municipalidade não dispunha de certeza quanto ao domínio 
supostamente público da área de 2.261,22m², tanto é que entabulou Termo de Ajustamento de 
Conduta (fls. 108/111) datado de 25/04/2013, no qual constou expressamente a expressão ‘SUB-
SISTE DIVERGÊNCIA’ acerca da titularidade da referida.

Verifica-se que o Município de Lauro de Freitas não tem conhecimento de quem é o titular da área 
em tela, tampouco colacionou aos autos documentos ou produziu prova a confirmar suas afirmações. 
Ao contrário, as Apeladas juntaram aos autos documentos e a instrução probatória realizada confirmou 
suas alegações.

Ademais, o recorrente não se desincumbiu de provar fatos constitutivos, modificativos e extintivos 
do direito das autoras/apeladas, conforme preceitua o art. 373, inciso II, CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior2

“De tal sorte, às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, 
isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito 
correspondente, preciso é antes de tudo que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá 
através das provas.”

Como bem salientou o Julgador singular em outro trecho da sentença:

“Goza ainda de razão as Autoras ao alegarem a decadência do direito da Municipalidade em alterar 
o estado das coisas a qualquer tempo, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Ou seja, 
se não houve implantação das ruas G e D (vide relatório da Seplan às fls. 266), de fato não há que se 
falar em existência de vias públicas. Não pode a Administração Pública considerar sua, sem qualquer 
embasamento legal, área que jamais ocupou ou dela fez proveito para fins de interesse público, ainda 
mais se há posse comprovada da mesma há mais de 20 (vinte) anos, notável efeito favorável para o par-
ticular. A Lei Municipal nº 514/84, portanto, que previa a modificação do sistema viária, bem como a 
implantação das referias ruas e vias públicas, jamais teve eficácia.
É a inteligência do art. 54 da Lei 9784/99, senão vejamos:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos fa-
voráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo 
comprovada má-fé.
Com efeito, toda a prova produzida nos autos, notadamente a prova técnica, corrobora a fragilidade 
das meras conjecturas levantadas pela Administração Pública em torno da suposta natureza pública da 
área, hipótese esta que não foi demonstrada por qualquer das provas, seja documental, testemunhal ou 
pericial.
A jurisprudência corrobora tal entendimento, mutatis mutandis:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. AS PRO-
VAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA AMPARAR OS ARGUMENTOS DA PARTE 
AUTORA. O ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO 
AO DIREITO DA PARTE ADVERSA É DO RÉU, NOS TERMOS DO INCISO II DO  ARTIGO  
373   DO CPC/15 ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE. SENTENÇA 

2 Júnior; Humberto Theodoro: Processo de Conhecimento, volume 2, 1981, 2ª edição, p. 520.

à Administração Pública rever seus próprios atos, tendo o prazo de cinco anos para anular atos admi-
nistrativos ilegais. Afirma que a Administração Pública diante da reanálise dos pedidos de Alvará de 
Construção e Habite-se vinculados à recorrida, verificou-se que parte da área em que a mesma estava 
localizada, tratava-se de área pública. Assevera que por conta de tal fato encontrou-se impossibilitada de 
dar continuidade aos pedidos e permitir o funcionamento das atividades empresariais da Apelada, visto 
que não poderia permanecer inerte, diante da constatação de irregularidade anteriormente aclamadas, 
em detrimento aos interesses da sociedade como um todo. Acrescenta que ao pedir a ratificação de que 
a dominialidade do terreno não estaria atrelado ao ente municipal, deveriam as Apeladas comprovar a 
quem pertencia de igual forma. Aduz que a documentação colacionada deixa claro que a área em questão 
não pertence as Apeladas.

Registra ainda que a decisão proferida no bojo da sentença quando a titularidade da área, só poderia 
ser declarada não pertencente ao Município, caso fosse provado pelos Autores, o que não ocorreu nos pre-
sentes autos. Pontua que partindo da premissa fática, a análise superficial da prova documental, a planta 
apresentada pelas Apeladas (fls. 143) e outros documentos, observa-se que toda a quadra 05 foi adquirida 
pela empresa MMS, através de sucessivas compras, lotes 76,77,78,79, 16,17,18,19,20. Conclui que toda 
quadra é circunstanciada por vias públicas, em todas as suas confrontações, restando claro que se existe 
área remanescente a área do imóvel, a única área limítrofe ao terreno em questão são as ruas inseridas na 
época da implantação do Loteamento e, sendo via pública, as Apeladas têm mera detenção.

Por fim, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 742-755.

VOTO

Conheço do recurso porque próprio e tempestivo.
Com efeito, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Lauro de Freitas 

em face da sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos 
autos da Ação Ordinária, julgou procedentes os pedidos formulados. 

Depreende-se da análise dos autos que a Apelada MMS Participações Ltda adquiriu do Sr Hugo 
César Appes Oliveira, área de terreno de 11.252,22m², sendo que 8.991,00m² referem-se à propriedade 
propriamente dita e 2.261,22m² referem-se a direitos possessórios, tendo o alienante se responsabilizado 
pela evicção do direito.

Acrescenta que parte da área total referida, correspondente a 4.110,36 m², foi locada pela MMS 
à INDIANA, restando esta investida na posse da referida área, obtendo alvará de construção datado de 
24/08/2012, válido por 02 (dois) anos, com a finalidade de edificar um prédio comercial destinado à 
exploração do negócio de Concessionária de Veículos Automotores da marca Ford, tendo a INDIANA 
concluído as obras respectivas, obtendo o alvará de funcionamento nº 3030/2013, em 26/04/2013, o 
qual fora posteriormente anulado e cujos efeitos de tal anulação foram sustados através de liminar profe-
rida por esta magistrada.

Constata-se dos autos que a INDIANA, ao perseguir, desde o começo do ano de2013, a obtenção 
do alvará de funcionamento, deparou-se com relatório da SEPLAN, elaborado no bojo do processo ad-
ministrativo nº 30520/2012, datado de 27/03/2013, no qual esta Secretaria levanta dúvida acerca da área 
correspondente aos 2.261,22 m², gravitando em torno do suposto caráter público da mesma.

Nos termos da escritura pública de compra e venda do referido terreno anexada às fls. 54/69, a 
venda foi feita na forma ‘’ad corpus’’, que, segundo o artigo 500 do Código Civil é a venda em que se 
estipula o preço por extensão da área, vejamos:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se deter-
minar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o 
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar 
a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.”

Na referida escritura, o denunciado Hugo César Appes Oliveira especificou que a venda era “ad 
corpus”, deixando evidente que os 8.991,00m² (oito mil, novecentos e noventa e um metros quadrados) 
referiam-se à propriedade e os 2.261,22m² (dois mil, duzentos e sessenta e um metros e vinte e dois decí-
metros quadrados) eram decorrentes de posse mansa e pacífica do mesmo desde 1991.
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ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRA EM CURSO NA SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO NÃO CONCLUÍDO. SANSÃO PRÉVIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTER-
NO. JULGAMENTO PREJUDICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.No presente caso, a pretensão do impetrante consiste em obter a concessão da segurança para 
tornar nulo de pleno direito os efeitos da Portaria nº 1473/2017, que determinou a suspensão do 
seu direito de licitar e contratar com o Poder Público.
2.A imposição de medida cautelar para suspender a impetrante do certame licitatório, pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, está fundada na existência de processo administrativo instaurado pela Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, mas que não teve ainda pronunciamen-
to definitivo pela administração pública, configurando uma sanção prévia, ato proibido pelo nosso 
ordenamento jurídico.
3.Por sua vez, o processo administrativo que imputou ao impetrante a suspensão prévia não obe-
deceu aos ditames constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 
visto que o autor não foi chamado a defender-se das acusações que lhe foram imputadas restando, 
portanto, patente a nulidade da referida medida cautelar inominada, tendo em vista que não foi 
positivada em lei. Inteligência do art. 183, da Lei Estadual n.º 12.209/11.
4.Concede-se a segurança pleiteada, julgando prejudicado o Agravo Interno de fls. 249/255.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e, à unanimidade, 
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de fls. 249/255, na forma do quanto fundamen-
tado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por NEWPRES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 
TERCEIRIZADA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 
DA BAHIA, consistente na aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e participar do certame 
n.º 067/2017, pelo período de 90 (noventa) dias, pela prática de ilícito contratual previsto no artigo 183 
da Lei Estadual nº 12.209/2011.

Sustenta, a impetrante, que “foram oficiadas as contratantes da Impetrante e, segundo uma interpre-
tação equivocada e enlarguecida, por conta de um processo administrativo que se encontra em curso e ainda 
pendente de decisão final, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, cristalizou-
-se uma ideia avessa à verdade, qual seja que a Impetrante não teria condições de continuar a participar do 
certame em comento”. Prossegue, afirmando que, “fora aplicada à Impetrante uma suspensão provisória do 
direito de licitar, em prazo que contempla meramente o deslinde do processo licitatório em atenção. Ademais, 
não possui a cautela de remeter tal medida punitiva para que os contratos em curso fossem rescindidos”. (fl.04)

Argumenta que, “participou do processo licitatório na modalidade pregão eletrônico 067/2017, ten-
do logrado êxito, sido homologada e adjudicado o objeto, quando foi surpreendida por ato praticado pelo 
Impetrado em suspender a Impetrada preventivamente por 90 dias sem qualquer base legal ou fática para tan-
to, não se resignando em corrigir o seu erro quando apresentado recurso administrativo devidamente motivado 
que permanece silente até hoje”.(fl.09)

Pede, nesses termos, a concessão de liminar, consistente na suspensão dos efeitos da decisão admi-
nistrativa, assim como seja procedida a assinatura do “contrato com o Estado, para que assuma o objeto e 
comece a prestar os serviços a que faz jus, elidindo, por completo a absurda aplicação de suspensão preventiva 
ilegalmente aplicada à Impetrante”.

No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipatório. Com a inicial vieram encartados 
os documentos de fls. 12/236. Preparo adunado às fls. 24/27.

A postulação liminar restou deferida por conduto da decisão de fls. 238/240-v, desfiada por agravo 
interno de fls. 249/255, que foram contrarrazoados às fls. 276/281.

MANTIDA. Em nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifes-
tação livre de vontade para que a relação jurídica se forme. Deve-se atentar para os princípios da função 
social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os  art. 421 e 422, do CC/02. No presente caso, confor-
me determina o  art.  373, inciso II, do CPC/15, é ônus do réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou 
modificativo ao direito da parte autora, o que não se desincumbiu a contento, devendo ser mantida a 
sentença de procedência, pelos seus próprios fundamentos. Ademais, advindo a resolução do Contrato de 
Promessa de Compra em Venda por culpa do promitente-vendedor, cabe a devolução do valor relativo 
de arras em favor do promitente comprador, conforme dispõe o  art. 418 do CC. NEGARAM PROVI-
MENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080947922, Décima 
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti,  Julgado em 23/05/2019).

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE 
CRÉDITO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAL-
QUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 
ARTIGO 373, II, DO CPC/15. 
- Nos termos da lei processual vigente à época da contestação (CPC/73), caso o demandado pretendesse 
discutir a abusividade dos contratos de natureza bancária nos autos da ação de cobrança aforada pelo 
credor, era necessário que o réu formulasse pedido de revisão do instrumento por meio de reconvenção.
- Se a prova requerida na especificação de provas não se mostra necessária para a solução do litígio, seu 
indeferimento não acarreta cerceamento de defesa.
- Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da 
ação de cobrança quando o banco autor colaciona o contrato de abertura de crédito, a prova da disponi-
bilização do crédito e o demonstrativo do débito. 
- Ausente a comprovação de qualquer fato que afaste a pretensão autoral no recebimento da dívida apon-
tada na inicial, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor no recebimento dos valores 
apontados na planilha apresentada na petição inicial.   (TJMG  -  Apelação Cível   1.0079.12.073811-
1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, 
publicação da súmula em 28/05/2019).

Assim, demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ao demandado era imprescindível 
contrapor o alegado.

Necessário ressaltar ainda que a Apelada Indiana Veículos Ltda apresentou ao Município recorrente 
planta territorial quando foi pleiteado o Alvará de Construção através do processo nº 24.723/2011 (fls. 
151-152), estando neste a sua titularidade de toda a área, dos 11.252,00m², sendo este assinado por 
analista da SEPLAN e corroborado pelo Município através de carimbo datado de 10.09.2011, atestando 
o recorrente a legitimidade e boa fé das Apeladas na posse direta das autoras sobre a área de 2.261,22m². 
Com base no referido alvará, a recorrida empreendeu esforços e recursos financeiros para a construção do 
empreendimento, sendo que o princípio da autotutela da Administração Pública não pode se sobrepor ao 
princípio da segurança jurídica insculpido na Constituição Federal de 1988, como direito fundamental, 
em seu art. 5º, inciso XXXVI:

“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
A Lei 9784/99 disciplina o princípio da segurança jurídica em seu art. 2º:
Art. 2° - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalida-
de, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segu-
rança jurídica, interesse público e eficiência. 

Portanto, pode-se concluir que não assiste razão ao Município recorrente, devendo a sentença ser 
mantida na sua integralidade.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter a sentença em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Mandado de Segurança nº 0022055-37.2017.8.05.0000. Relator(a): Desa. Dinalva 
Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, Julgado em 13/05/2019.)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 067/2017. SUS-
PENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR EM VIRTUDE DE PROCESSO 
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Art. 183- São admitidas medidas cautelares inominadas, não positivadas em lei, em caso de risco 
iminente da ocorrência de fatos que possam comprometer o resultado final do processo adminis-
trativo, trazer prejuízo ao erário ou lesão ao interesse público de difícil ou impossível reparação.

Neste sentido, o entendimento do ilustre Procurador de Justiça, à fls.339/340, a que me filio:

É consabido que suspensão do direito de licitar é medida que imperiosamente pressupõe a existência de 
processo administrativo que se assegure a ampla defesa e o contraditório para que o contratado tenha a 
possibilidade de defender-se das acusações do Poder Público.
(..)
Apenas após um processo Administrativo que assegure o devido Processo Legal é que é viável a aplicação 
da suspensão do direito de licitar com toda a Administração.
Insta destacar que o certame deve ser clara quanto as suas regras, afinal, depois de começado, essas não 
podem ser mudadas conforme a vontade da administração. E, não se pode, no âmbito das sanções inter-
pretar extensivamente ainda que o prejuízo causado seja de grande valor. Contudo, quanto aos certames 
com fulcro na Lei 10.520/02, lei especial, admite a aplicação das regras da Lei geral de Licitações no 
que não conflitar.

Ademais, descumpriu o § 1° do art. 202 da Lei 9.433/05, que determina nos seguintes termos:

LEI 9.433/05. CAPÍTULO XII -DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DAS REPRE-
SENTAÇÕES.

Art. 202 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabe:

I - recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de:

a) julgamento das propostas;
b) habilitação ou inabilitação do licitante;
c)anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se referem os incisos de I a XV, XX e XXI do art. 167 desta Lei;

f) aplicação da pena de suspensão temporária;

g) aplicação da pena de multa.
II - recurso de representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III - pedido de reconsideração da declaração de inidoneidade, feita pela autoridade competente no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§1º - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c", e "e","f", deste artigo, e 
no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos 
nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a de-
cisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, e o 
previsto na alínea “g”, quando se dará a intimação pessoal do interessado.

§2º - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, po-
dendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 
eficácia suspensiva aos demais recursos.

Logo, parece razoável o entendimento de que não poderia haver a penalidade de suspensão provi-
sória de licitar e contratar, no mesmo prazo e momento em que ocorre o processo licitatório, apenas, para 
que a empresa não tenha condições de participar do certame 067/2017 em apreço.

Nas palavras do Ilustre Procurador, conclui-se que, ipsis litteris:

Com efeito, a lei de licitações não autoriza a aplicação da suspensão cautelar do direito de 
licitar com toda a Administração Pública. A suspensão cautelar do direito de licitar não tem 
previsão legal e, no âmbito constitucional, fere o art. 37 da Constituição Federal que impõe 
a observância do Princípio da Legalidade.

O Estado-interveniente apresentou manifestação, fls. 256/267-v, ressaltando que Diante das notí-
cias de inexecução contratual e com vistas a precatar a administração pública na formação de novos contratos 
com empresa que não honra as suas propostas e, mas que isso, descumpre obrigações trabalhistas, legítima a 
medida adotada pelo Estado de suspender cautelarmente o Impetrante pelo prazo de 90 dias, conforme 
foi fixado.

Por fim, pugnou pela revogação da liminar e requereu a denegação da segurança postulada.
Instado a se pronunciar, a autoridade impetrada, Secretário da Administração do Estado, por meio 

da Procuradoria Geral do Estado, às fls. 268/269, presta as informações solicitadas pela Relatora, reiteran-
do que houve a manifestação do órgão legal de assessoramento jurídico do Estado da Bahia, mediante a pronún-
cia da i.procuradora assistente Fabiana Maria Farias Santos Barreto (parecer PA-NCAD-FFB-1035-2017), 
que entendeu pela aplicação da medida, pelo prazo estabelecido.

Ouvida, a Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. 336/346, posiciona-se pela 
“denegação da segurança, posto não haver nos autos prova pré-constituída apta a comprovar a liquidez 
e certeza do direito subjetivo pleiteado”.

Conclusos os autos a esta Relatoria, estando em ordem para julgamento, determinei, na forma regi-
mental, sua inclusão em pauta, em face de ser, no caso, desnecessária a atuação de Revisor.

No que relevante se apresenta, é o bastante a relatar para a apresentação do writ a julgamento.

VOTO

Em razão do julgamento deste mandamus, sobeja prejudicado o agravo interno de fls. 249/255, 
interposto contra a decisão que deferiu a liminar antecipatória pleiteada.

No mérito, a questão controvertida consiste em obter a concessão da segurança para tornar nulo de 
pleno direito os efeitos da Portaria nº 1473/2017, que determinou a suspensão do seu direito de licitar e 
contratar com o Poder Público, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Pois bem. A imposição de medida cautelar para suspender a impetrante do certame licitatório, 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, está fundada na existência de processo administrativo, conforme consta 
SICAJ – Ficha de Acompanhamento do Processo da PGE (fls.143/146).

No caso dos autos, a pena administrativa imposta pela autoridade indigitada coatora, conquanto 
apresente motivação aliunde, extraída de opinativo da Procuradoria Geral do Estado (fls. 135/142), mos-
tra-se aparentemente desproporcional, diante das circunstâncias em que se deram os fatos.

Destarte, vale destacar que foi instaurado procedimento n.º 110017002340, com vistas a rescisão 
unilateral do contrato por ela firmado com o Estado, em face do descumprimento de diversas obrigações, 
configurando ilícito passível de aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contra-
tar, nos termos do disposto no art. 185, IV c/c art. 194 da Lei Estadual 9.433/05, in verbis:

Art. 185- Constitui ilícito administrativo a prática dos seguintes atos, pelo contratado:
(...) omissis

IV- incorrer em inexecução de contrato;
(...) omissis

Art. 194- Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos 
VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 185 desta Lei.

Ocorre que, a rescisão unilateral do contrato ocasionada por irregularidades imputadas ao contra-
tado ou a aplicação de sanção, devem ser precedidas de processo administrativo em que se assegure ao 
contratado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Ao revés, a impetrante provou que o referido procedimento se encontra em curso e, ainda, penden-
te de decisão final, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, de modo que 
torna-se injustificável a existência de sanção prévia.

Outrossim, verifica-se que o processo administrativo que imputou à impetrante a suspensão prévia 
não obedeceu aos ditames constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 
visto que a parte autora não foi chamada a defender-se das acusações que lhe foram imputadas restando, 
portanto, patente a nulidade da referida medida cautelar inominada, tendo em vista que não foi positiva-
da em lei, nos termos do art. 183, da Lei Estadual n.º 12.209/11, ipsis litteris:



REVISTA BAHIA FORENSE

274 275

REVISTA BAHIA FORENSE

Como se vê, a hipótese dos autos não trata de remarcação dos exames por necessidade do candidato 
a despeito de norma editalícia que a vede, mas sim de marcação desarrazoada dos exames em prazo 
exíguo, ao arrepio de norma expressa prevendo um interstício aproximado de 90 (noventa) dias 
entre a convocação e o início do período de entrega dos exames.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n.º 0015414-
43.2011.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que são partes, como apelante, o Estado da Bahia, e, 
como apelada, Ester Borges dos Santos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de 
Direito Público, à unanimidade, em exercer juízo negativo de retratação, determinando a mantença 
do acórdão de fls. 160/165 por seus próprios e jurídicos fundamentos, com arrimo no art. 1.030, V, 
“c”, do CPC, de acordo com o Voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação do acórdão de fls. 160/165, em razão do julgamento do RE 
n.º 630.733, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº. 335), uma vez que a MM. 
Desembargadora Relatora concedera a segurança vindicada para fins de manter a impetrante no referido 
certame, para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, Edital SAEB 01/2008, ao qual 
se submetera.

O acórdão, da lavra da Eminente Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, consignou 
a nulidade do ato de convocação da Autora para os exames pré-admissionais, em razão do desarrazoado 
prazo resultante da sua expedição para os candidatos realizá-los, em confronto à previsão editalícia; sendo 
que, neste ponto, estaria o aresto em desalinho com o entendimento cimentado pelo Supremo Tribunal 
Federal no indigitado precedente.

Interposição de Recurso Extraordinário, fls. 206/219, o qual foi contrarrazoado, fls. 246/260, e 
posteriormente submetido à apreciação da 2ª Vice Presidente deste Colendo Tribunal de Justiça, que 
inadmitiu o recurso às fls. 265/267.

Contra essa decisão, o Estado da Bahia interpôs Agravo às fls. 280/294, cujas Contrarrazões repou-
sam às fls. 323/339.

Na Corte Suprema, o Ministro Relator determinou, à fl. 361, a devolução do feito à origem, para 
que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC-73, uma vez que a matéria versada no Recurso 
Extraordinário já foi objeto de exame pelo STF no RE nº. 630.733, paradigma ora assinalado.

Retornados os autos, a 2ª Vice Presidência deste Sodalício encaminhou os autos ao Relator do su-
pracitado Acórdão, a fim de verificar se é hipótese de retratação, fls. 363/363-verso, com amparo no art. 
1.040, II, do atual Codex Processual.

Recurso submetido à apreciação da 2ª Vice Presidente deste Colendo Tribunal de Justiça, que, com 
amparo no art. 543-C, §7º, do antigo Código de Processo Civil, atualmente substituído pelo art. 1.040, 
II, do atual Codex Processual, encaminhou os autos ao Relator do supracitado Acórdão, a fim de verificar 
se é hipótese de retratação, fls. 363/363-verso.

Ordem devidamente cumprida pelo Setor de Distribuição à fl. 366 e, conforme Termo de 
Distribuição de fl. 367, na condição de sucessor da Relatora originária, coube-me a relatoria do pre-
sente feito.

Exercido o juízo de retratação em decisão monocrática (fls. 368/369), foram os autos encaminhados 
à 2ª Vice-Presidência desta Corte, a qual entendeu por reencaminhar os autos para apreciação colegiada.

VOTO

Cuida-se de reapreciação do acórdão de fls. 160/165, em razão do julgamento do RE n.º 630.733, 
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº. 335), uma vez que foi concedida a segurança vin-
dicada para fins de manter a impetrante no referido certame, para ingresso nas fileiras da Polícia Militar 
do Estado da Bahia, Edital SAEB n.º 01/2008, ao qual se submetera.

Na hipótese de haver suspeita de irregularidades na execução do contrato administrativo a 
Administração pode suspender a execução do contrato administrativo, observando-se que 
suspensão da execução do contrato administrativo é diferente de suspensão cautelar do di-
reito de licitar com toda a administração. Na primeira temos uma interrupção da execução 
do contrato com apenas e tão somente o ente contratante. Na segunda temos a suspensão do 
direito de participar de novas licitações com a Administração como um todo.

É o que se verifica na hipótese em tratativa (...).

Através do Poder Geral de Cautela a Administração pode suspender temporariamente a exe-
cução do Contrato, até mesmo para evitar danos ao erário e à prestação dos serviços públicos, 
para que, paralelamente, em procedimento administrativo próprio, assegurando-se a ampla 
defesa, seja apurada a existência ou não de ilícito contratual. Todavia, a aplicação da sus-
pensão cautelar do direito de licitar com toda a Administração Pública carece de autorização 
legal e causa grave insegurança jurídica.

Com efeito, ainda que a autoridade coatora possa justificar, pelos princípios da moralidade adminis-
trativa e do interesse público, a inidoneidade da licitante, não impõe, necessariamente, o reconhecimento da 
hipótese descrita pelo artigo 78, §11º, da Lei Estadual nº 9.433/2005, tendo em vista que está em trâmite 
o processo administrativo que apura as alegadas irregularidades, in verbis:

“Art. 78. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedi-
mentos:(...)
§11. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em des-
pacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamen-
to da licitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

Registre-se, ademais, que a limitação afeta ao Poder Judiciário, quanto ao enfrentamento do mé-
rito das decisões administrativas, não exclui a análise da proporcionalidade na aplicação de sanções ao 
particular. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a sindicabilidade pelo Poder 
Judiciário, dos atos das entidades administrativas deve ater-se, primeiramente à verificação do cum-
primento do due process of law, mas se lhe possibilita o controle jurídico dos demais aspectos da sua 
atividade, máxime do mérito administrativo, salvo se aplicadas sanções que escapem à razoabili-
dade e, a fortiori, à legalidade (…)” (MS 19.946/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 10/04/2015).

Confluente às razões expostas, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA 
VINDICADA, para anular o ato administrativo impugnado, convalidando a decisão liminar de fls. 
239/240. Julgo prejudicado, outrossim, o agravo interno de fls. 249/255.

*****

(TJBA – Mandado de Segurança nº 0015414-43.2011.8.05.0000 Relator(a): Des. Jatahy 
Júnior, Seção Cível de Direito Público, Julgado em 08/08/2019.)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO. EM MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 
BAHIA. EDITAL SAEB N.º 01/2008. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÉ- 
ADMISSIONAIS. IRRAZOABILIDADE. DECISÃO PARADIGMA DO STF. TEMA 335. 
DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RE-
TRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

O acórdão ora reapreciado reconheceu a ilegalidade da conduta da autoridade coatora que, inobs-
tante haver previsão editalícia prevendo a convocação dos candidatos para realizar os exames pré- 
admissionais num prazo aproximado de 90 (noventa) dias da homologação do certame, convocou 
a impetrante para realizar tais exames em menos de 20 (vinte) dias, em flagrante irrazoabilidade 
diante do exíguo prazo concedido.
Houve inequívoca inobservância, pelo impetrado, de norma prevista no próprio edital, situação 
oposta àquela decidida pelo STF no paradigmático RE n.º 630.733 (TEMA 335), em que fixou tese 
sobre a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias 
pessoais dos candidatos, especificamente quando o edital veicular vedação expressa neste sentido.
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entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) 
constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas 
peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. (...) Notando, pois, o 
magistrado que há distinção (distinguishing) entre o caso sub judice e aquele que ensejou o precedente, 
pode seguir um desses caminhos: (i) dar à ratio decidendi uma interpretação restritiva, por entender que 
peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação da mesma tese jurídica outrora firmada (restrictive 
distinguishing), caso em que julgará o processo livremente, sem vinculação ao precedente; (ii) ou estender 
ao caso a mesma solução conferida aos casos anteriores, por entender que, a despeito das peculiaridades 
concretas, aquela tese jurídica lhe é aplicável (ampliative distinguishing). (DIDIER JR., Fredie, BRA-
GA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito 
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 4ª 
ed., v. 2, Salvador: Juspodivm, 2009, pp. 392/393).

O caso concreto, repise-se, não trata de remarcação dos exames por necessidade do candidato a 
despeito de norma editalícia que a vede, mas sim de marcação desarrazoada de todos os exames pré-ad-
missionais em prazo exíguo, ao arrepio de norma expressa prevendo um interstício aproximado de 90 dias 
entre a convocação e o início do período de entrega dos exames.

É de se aplicar, neste vórtice, o preceito do art. 1.030, V, “c”, do CPC, cuja redação é a que segue:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para 
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente 
ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao 
Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)

Dito isso, aferida a inexistência de vícios ou inadequações a serem corrigidos no julgado comba-
tido, voto no sentido de determinar, em juízo negativo de retratação, a mantença do aresto por seus 
próprios e jurídicos fundamentos, com arrimo no art. 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil.

Retornem-se os autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja dada continui-
dade ao regular trâmite processual.

*****

(TJBA – Apelação/Remessa Necessária nº 0574310-09.2017.8.05.0001. Relator(a): Des. 
Jatahy Júnior, Quinta Câmara Cível, Julgado em 23/07/2019.)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRI-
GAÇÃO DE FAZER. HABILITAÇÃO A PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR QUE RES-
PONDE AÇÃO PENAL SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. INABILITAÇÃO TEM-
PORÁRIA. INCISO IV DO ART. 130 DA LEI 7.990/01. DIREITO A PROMOÇÃO EM 
RESSARCIMENTO SE ABSOLVIDO OU IMPRONUNCIADO. DECISÃO REFORMA-
DA. APELAÇÃO PROVIDA.

O art. 130, IV, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 consigna expressamente que o Oficial e o Praça 
não constarão da Lista de Pré-qualificação, dentre outras razões, em caso de denúncia ou pronun-
ciamento em processo criminal, enquanto a sentença não transitar em julgado, situação em que o 
recorrido está inserido.
Em outro aspecto, para que não haja prejuízo injustificado ao militar de carreira, o art. 126, V e 
§5º, da sobredita lei, garantem a “Promoção em ressarcimento de preterição”, traduzindo-se no direito 
do militar, anteriormente preterido, ser devidamente promovido.
O direito à promoção não é excluído pela pendência de ação penal, posto que é assegurado ao mi-
litar a promoção em ressarcimento, nos casos em que for absolvido ou impronunciado no processo 
que estiver respondendo, quando a sentença transitar em julgado, razão pela qual ressoa inapropria-
do se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Compulsados os autos, tem-se que o aresto recorrido reconhecera a ilegalidade da conduta da 
autoridade coatora que, a despeito de previsão editalícia, mormente o item 2.1 das disposições finais do 
Edital SAEB 01/2008 (segundo o qual, após a homologação do concurso, os candidatos deveriam ser 
convocados para realizar os exames pré-admissionais, “que ocorrerão em, aproximadamente, 90 (noventa) 
dias”), em 03/06/2011 convocou a impetrante para realizar, no exíguo período de 17 a 30 daquele mês, 
os exames pré-admissionais, quais sejam, exame de documentação, avaliação psicológica, exames médico-
-odontológicos, teste de aptidão física e investigação social.

Consignou-se, nas razões determinantes do decisum, que o apertado lapso temporal entre a convo-
cação da impetrante e a realização dos exames feriu a razoabilidade que deveria escoar da exegese do termo 
“aproximadamente 90 dias”, previsto no edital, que deveria ser aplicado a todos os candidatos aprovados, 
inclusive aqueles do cadastro de reserva, notadamente porque estes também necessitariam de tempo para 
realizar todos os exames exigidos, e que não são poucos.

Houve, portanto, flagrante inobservância, pelo impetrado, de norma prevista no próprio edital, 
situação que diametralmente oposta àquela decidida pelo Pretório Excelso no paradigmático RE nº. 
630.733, cuja ementa é a que segue:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão 
de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Vio-
lação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibili-
dade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais 
do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da 
impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remar-
cação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das 
provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordiná-
rio a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 
julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 
DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Observa-se, pois, que no precedente alhures o debate singrava a possibilidade de remarcação de tes-
te de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde, mormente quando 
existente vedação editalícia expressa neste sentido.

É por isto que, ante às peculiaridades do caso em debate, impõe-se a aplicação da técnica da dis-
tinção (distinguishing) entre o caso em julgamento e o precedente obrigatório, o que se harmoniza com o 
autorizado entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMI-
NISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO RE 631.240/MG. TEORIA DAS DISTINÇÕES 
(DISTINGUISHING). I - Decisão agravada que afastou a aplicação do RE 631.240/MG no caso em 
que houve julgamento com resolução de mérito na instância ordinária e determinada a implantação do 
benefício previdenciário. II - Aplicação da teoria das distinções (distinguishing) face à ausência 
de similitude fática, porquanto o precedente do Supremo Tribunal Federal foi firmado em 
ação na qual não houve julgamento com resolução de mérito. III - A anulação do acórdão e da 
sentença, com a reabertura da discussão de mérito, não se apresenta razoável, na medida em que o INSS 
teve a oportunidade de analisar e manifestar-se tecnicamente sobre o caso, à luz das provas produzidas, 
e quedou-se inerte, limitando-se a defender a ausência de interesse de agir. IV - Agravo Regimental 
improvido. (AgRg no AREsp 377.316/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

A respeito do tema, a lição de Fredie Didier, em citação feita no julgado supra, com nossos grifos:

Nos casos em que o magistrado está vinculado a precedentes judiciais, a sua primeira atitude é verificar 
se o caso em julgamento guarda alguma semelhança com o(s) precedente(s). Para tanto, deve valer-se de 
um método de comparação: à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos 
da demanda, confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas anteriores. Se houver 
aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a ratio decidendi (tese jurídica) firmada 
nas decisões proferidas nessas demandas anteriores. Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando 
houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência 
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IV – for denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto a sentença final não transitar em 
julgado.

Este Relator, em processo similar, já decidiu pela aplicação da referida previsão legal, entendendo 
como inapropriado se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. IMPOS-
SIBILIDADE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. PREVISÃO DO AR-
TIGO 130, V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA INSCULPIDO NO ART. 5º, LVII, DA CARTA MAGNA. 
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. 
SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME. O impetrante informou, na petição inicial, estar res-
pondendo a ação penal, tombada sob o nº 0005178-27.2002.8.05.0039, em trâmite na Segunda Vara 
Criminal de Camaçari. A Lei n.º 7.990/2001 consigna expressamente que o Oficial e o Praça não 
constarão da Lista de Pré-qualificação, dentre outras razões, nos casos em que estiver respondendo a 
processo administrativo disciplinar. Noutro ponto, o direito à promoção não é excluído pela pendência 
de processo administrativo, posto que é assegurado ao militar a promoção em ressarcimento, nos casos em 
que for absolvido ou impronunciado no processo que estiver respondendo, quando a sentença transitar 
em julgado, razão pela qual ressoa inapropriado se falar em violação ao princípio da presunção de ino-
cência. (Classe: Remessa Necessária,Número do Processo: 0586571-40.2016.8.05.0001, Relator (a): 
Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2018 )

Saliente-se que o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, Lei nº 7.990/01, que regula o ingresso, 
as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da 
Polícia Militar do Estado da Bahia, deve ser observado pela Corporação.

Em outro aspecto, para que não haja prejuízo injustificado ao militar de carreira, o art. 126, V e 
§5º, da sobredita lei, garantem a “Promoção em ressarcimento de preterição”, traduzindo-se no direito do 
militar, anteriormente preterido, ser devidamente promovido.

Vale dizer, o direito à promoção não é excluído pela pendência de ação penal, posto que é asse-
gurado ao militar a promoção em ressarcimento, nos casos em que for absolvido ou impronunciado no 
processo que estiver respondendo, quando a sentença transitar em julgado, razão pela qual ressoa inapro-
priado se falar em violação ao princípio da presunção de inocência. Veja-se:

Art. 126 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de:
I. antiguidade; II. merecimento; III. bravura; IV. “post mortem”; V. ressarcimento de preterição. [...]§ 
5º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, outorgada 
após ser reconhecido, administrativa ou judicialmente, o direito ao policial militar preterido à pro-
moção que lhe caberia, observado o seguinte: a) caracteriza-se essa hipótese e o seu direito à promoção 
quando o policial militar. 1. tiver solução favorável a recurso interposto;
2. tiver cessada sua situação de desaparecido ou extraviado;
3. for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo, quando a sentença transitar 
em julgado;
4. for considerado não culpado em processo administrativo disciplinar.
b) a promoção em ressarcimento de preterição será considerada efetuada segundo os critérios de antigui-
dade, recebendo o policial militar promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se 
houvesse sido promovido na época devida.

De fato, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, insculpido no art.5, LVII da 
Constituição Federal, na medida em que há previsão em Lei Especial de ressarcimento em caso de 
absolvição.

O STF, pacificou decisão no mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LIS-
TA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo 
o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a le-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0574310-09.2017.8.05.0001, 
figurando como agravante o Estado da Bahia e como agravado Ricardo Santos Ramos.

Acordam os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo para, reformando a sentença, julgar 
improcedente o pedido do Autor, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia em desfavor de Josenei Melo dos Santos, 
em face da sentença de fls. 84/91, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da 
Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou parcialmente procedentes 
os pedidos iniciais, determinando que o réu coloque o nome do autor na lista de acesso à promoção 
(Sargento PM), podendo recusar administrativamente a promoção do policial militar, desde que não 
seja motivada, unicamente, pelo fato de existir mera instauração, sem condenação transitada em julgado, 
contra o autor, de ação penal.

O apelante alegou a impossibilidade de promoção de policial militar denunciado ou pronunciado 
em processo crime (Lei Estadual 7.990/01).

Sustentou que a norma contida no art. 130, IV da Lei 7.990/01 é constitucional e no art.126, V, 
há previsão da promoção em ressarcimento de preterição.

Enfatiza que o ato que declarou pendente a promoção do autor possui respaldo legal, encontrando 
guarida no Estatuto dos Policiais Militares.

Afirma que em situações semelhantes, os Tribunais Superiores reputam constitucional a regra que 
veda a promoção a militares que estejam respondendo a processos criminais, mormente quando a norma 
de regência garante o direito à promoção em caso de impronúncia/absolvição.

Requer que seja reformada a decisão objurgada.
O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (fl.126).

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia em desfavor de Josenei Melo dos Santos, 
em face da sentença de fls. 84/91, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar da 
Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou parcialmente procedentes 
os pedidos iniciais, determinando que o réu coloque o nome do autor na lista de acesso à promoção 
(Sargento PM), podendo recusar administrativamente a promoção do policial militar, desde que não 
seja motivada, unicamente, pelo fato de existir mera instauração, sem condenação transitada em julgado, 
contra o autor, de ação penal.

O presente apelo tem por escopo avaliar a pertinência da sentença do juízo a quo que determinou 
que o réu coloque o nome do autor na lista de acesso à promoção (Sargento PM), ainda que com ação 
penal em curso.

De fato, na inicial da ação de obrigação de fazer o autor informou estar respondendo a ação penal 
tombada sob o n° 0070174-12.2006.8.05.0001, e, em consulta ao Sistema de Automação e Informação 
deste Tribunal, o referido processo tramita no 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de 
Salvador, com acusação dos crimes incursos nas penas do art. 121, §2º, IV, do CP (por duas vezes) e 
art. 129, caput, do CP, encontrando-se com sentença de impronúncia, contudo pendente de trânsito 
em julgado.

Acerca da matéria, a Lei Estadual 7.990/01 consigna expressamente que o Oficial e o Praça não 
constarão da Lista de Pré-qualificação, dentre outras razões, quando for denunciado ou pronunciado em 
processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. In literis:

Lei Estadual 7.990/01:
Art. 130 – O Oficial e o Praça não poderá constar da Lista de Pré- qualificação, quando:
(…)
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(TJBA – Ação Cível nº 0044409-78.2002.805.0001. Relator(a): Desa. Maria da Graça Osório 
Pimentel Leal, Seção Primeira Câmara Cível, Julgado em 30/07/2018.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C CO-
MINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. DE-
SENVOLVIMENTO DE DERMATITE ALÉRGICA DURANTE O SERVIÇO MILITAR 
DESENVOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FARDA COMUM. INCA-
PACIDADE PARCIAL. POSSÍVEL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS 
COM FARDAMENTO ESPECIAL CONFECCIONADO COM 100% DE ALGODÃO. RE-
CONHECIMENTO DE INCAPACIDADE TOTAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR PARA A RESERVA. INADMISSIBILIDADE. PRIN-
CÍPIO DA PROPORCIONALIDADE VIOLADO. ATO ADMINISTRATIVO NULO DE 
PLENO DIREITO. DEVER DE REINTEGRAR O AUTOR NO QUADRO DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAR OS VALORES 
PAGOS DE FORMA INTEGRAL. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL 
DE 6% AO MÊS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.960/09. APLICAÇÃO DO 
PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. FIXAÇÃO COM BASE NO IPCA-e A PARTIR DE CADA INADIMPLE-
MENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
I. Da detida análise do documento de fl. 08, resta demonstrado que a Portaria n°.SAP-2/
UCMP/419/08/99 inequivocadamente menciona transferência do demandante para a reserva, sob 
o fundamento de que esse encontrava-se definitivamente incapaz. A motivação da transferência 
decorreu do parecer médico (fl. 32) que declarava o requerente incapacitado para o serviço Policial 
Militar em decorrência de dermatite alérgica ao material utilizado no fardamento dos policiais 
militares. Contudo, muito embora o parecer médico tenha concluído pela incapacidade do autor, 
os médicos do Centro de Alergia e Dermatologia informaram, no processo administrativo, que o 
acionante é portador de dermatite alérgica e que esse está apto a trabalhar contanto que forneçam 
roupas especiais confeccionadas com 100% de algodão (fls. 14/15).
II. Irresignado com a Portaria n°. SAP-2/UCMP/419/08/99, o autor propôs a presente ação, sendo 
constatada na perícia judicial (fl. 84), a possibilidade de o demandante laborar no serviço militar se 
lhe for disponibilizado um fardamento com tecido especial, tipo 100% algodão. Como a situação 
em exame foi motivada pela equivocada interpretação promovida pela junta médica da Polícia Mi-
litar do Estado da Bahia, trata-se de situação nula de pleno direito, cujo prejuízo deve ser suportado 
pela Administração Pública a determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar e 
não a reversão, a qual teria como pressuposto a validade do ato que transferiu/agregou o apelado. 
Nesse passo, tendo em vista que o ato que transferiu o recorrido é nulo, esse não pode gerar efeitos 
que poderão prejudicar aquele que nada teve de ingerência nesta seara. Assim sendo, deverá o Esta-
do da Bahia reintegrar o autor exatamente ao cargo de que foi despojado.
III. No caso sub examine, o demandante deveria ter sido transferido para a reserva nos termos 
do art. 181, § 1°, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, uma vez que o requerente 
foi transferido para a reserva em decorrência de enfermidade desenvolvida durante o trabalho, 
conforme se extrai da perícia médica. Nesses termos, resta imperioso reconhecer o direito de o 
autor receber o montante integral do equivalente ao grau hierárquico superior do momento de 
sua transferência para a reserva, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior 
Tribunal de Justiça
IV. No que concerne à correção monetária, diante da declaração parcial de inconstitucionali-
dade do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do 
tema 810, tem-se que essa deverá ser calculada com base no IPCA-e, conforme restou decidido 
pelo Pretório Excelso.
V. No que concerne ao percentual dos juros moratórios, tem-se que esse deve ser de 6% (seis 
por cento) ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 até a entrada em vigor da Lei n°. 
11.960/2009 a partir da citação. Após a vigência da Lei n°. 11.960/09, tem-se que os juros mora-
tórios deverão ser fixados com base no percentual da caderneta de poupança, nos termos da nova 
redação constante do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97, conforme entendimento consolidado pelo Co-
lendo Superior Tribunal de Justiça.

gislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de 
denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 
3. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 356119, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Primeira Turma, julgado em 03/12/2002, DJ 07-02-2003 PP-00047 EMENT VOL-02097-07 PP-
01329). grifei

No mesmo caminho, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO. POLICIAL MILI-
TAR. SERVIDOR INDICIADO EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA LISTA DE ACES-
SO. PREVISÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ENTEN-
DIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0021932-73.2016.8.05.0000, 
Relator (a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 06/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO A CABO DA PO-
LÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO 
INCLUSÃO TEMPORÁRIA EM LISTA DE ACESSO A PROMOÇÃO POR SUBMISSÃO 
A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE 
DO ATO PRATICADO.INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. INEXIS-
TÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUPOSTA 
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 
0554589-76.2014.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, 
Publicado em: 22/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRA-
TIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE PROMO-
ÇÃO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E/OU CRIMINAL. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA 
– PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PRO-
VIDO. 1. O policial militar que postula promoção à graduação superior deve ingressar em lista de 
pré-qualificação, preenchendo os requisitos legais ditados pelo art.130 do Estatuto dos Policiais Militares 
do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001). 2. Considerando que o próprio agravado, em sede de contrar-
razões, afirma que ainda está respondendo a processo administrativo disciplinar, por expressa disposição 
legal (art. 130, inc.V e art.134, da Lei nº 7.990/2001), não poderá ingressar em lista de pré-qualifica-
ção. 3. Conforme entendimento consolidado no STJ e no STF, a impossibilidade de promoção de poli-
cial militar que responde a processo administrativo disciplinar e/ou criminal não viola o Princípio da 
Presunção de Inocência, tendo em vista que o Estatuto dos Policias Militares do Estado da Bahia prevê 
a possibilidade de ressarcimento de preterição, nos casos de posterior absolvição do processado. 4. Decisão 
reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do 
Processo: 0009699-10.2017.8.05.0000, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara 
Cível, Publicado em: 09/08/2017).

Ademais, há que se levar em conta que a supremacia do interesse público deve conviver com os 
direitos fundamentais dos cidadãos não os colocando em risco e, sendo assim, ele deve ser aplicado em 
conformidade com os outros princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro e, em especial, 
com o princípio da legalidade, mas sempre pautado na razoabilidade e na proporcionalidade.

Nesse sentido, a promoção do militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limita-
ções impostas na legislação e regulamentação específicas, que não ofende os direitos e garantias constitu-
cionais, posto que há previsão de ressarcimento em caso de absolvição.

Nessa trilha, o VOTO é no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo para modificar a sentença 
objurgada e julgar improcedente o pedido do Autor.

*****
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VOTO

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Inicialmente, cumpre analisar se a Portaria n°. SAP-2/UCMP/419/08/99, que transferiu o Sr. 

Fernando Luiz França Rodrigues para a reserva, é nula por ser desproporcional ou se é válida.
Da detida análise do documento de fl. 08, resta demonstrado que a Portaria n°. SAP-2/

UCMP/419/08/99 inequivocadamente menciona transferência do demandante para a reserva, sob o 
fundamento de que esse encontrava-se definitivamente incapaz, nos seguintes termos:

Portaria n°. SAP-2/UCMP/419/08/99. Agregar o SD PM 1ª CI Fernando Luiz França Rodrigues, 
matrícula 30.126.431-7, do 8° BPM, a contar de 04 de dezembro de 1986, por ter sido julgado in-
capaz definitivamente para o serviço policial militar, conforme sessão n°. 177/JMS/86, nos termos 
dos artigos 81, 83, inciso V, § 2°, 84, 85, daquele Diploma Legal. Em consequência, fica adido ao 
Departamento de Administração.

A motivação da transferência decorreu do parecer médico (fl. 32) que declarava o requerente in-
capacitado para o serviço Policial Militar em decorrência de dermatite alérgica ao material utilizado 
no fardamento dos policiais militares. Contudo, muito embora o parecer médico tenha concluído pela 
incapacidade do autor, os médicos do Centro de Alergia e Dermatologia informaram, no processo admi-
nistrativo, que o acionante é portador de dermatite alérgica e que esse está apto a trabalhar contanto que 
forneçam roupas especiais confeccionadas com 100% de algodão (fls. 14/15).

Irresignado com a Portaria n°. SAP-2/UCMP/419/08/99, o autor propôs a presente ação, sendo 
constatada na perícia judicial (fl. 84), a possibilidade de o demandante laborar no serviço militar se lhe 
for disponibilizado um fardamento com tecido especial, tipo 100% algodão.

Como a situação em exame foi motivada pela equivocada interpretação promovida pela junta mé-
dica da Polícia Militar do Estado da Bahia, trata-se de situação nula de pleno direito, cujo prejuízo deve 
ser suportado pela Administração Pública a determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia 
Militar e não a reversão, a qual teria como pressuposto a validade do ato que transferiu/agregou o apelado.

Nesse passo, tendo em vista que o ato que transferiu o recorrido é nulo, esse não pode gerar efeitos 
que poderão prejudicar aquele que nada teve de ingerência nesta seara. Assim sendo, deverá o Estado da 
Bahia reintegrar o autor exatamente ao cargo de que foi despojado.

Sobre o tema, leciona o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles:

A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento 
integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ile-
galidade da demissão em decisão judicial ou administrativa. Como a reabilitação funcional, a rein-
tegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor 
com a ilegal demissão. Nessa reparação, entretanto, só entram as vantagens decorrentes do cargo, 
auferidas no âmbito administrativo. Com a volta do reintegrado ao cargo, quem o ocupava perde 
o lugar, sem direito a qualquer indenização. (MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo. 
27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 437).

Quanto aos valores que o demandante recebia enquanto encontrava-se na reserva, têm-se que esses 
deverão ser complementados para o montante integral e não proporcional, como havia sido determinado 
pelo ato administrativo, isso porque o ato administrativo não poderia aplicar o art. 182 do Estatuto da 
Polícia Militar do Estado da Bahia que dispõe:

Art. 179. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.
Art. 182. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos cons-
tantes do inciso V, do art. 179, desta Lei, será reformado com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço.

No caso sub examine, o demandante deveria ter sido transferido para a reserva nos termos do art. 
181, § 1°, do Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, uma vez que o requerente foi transferido 

VI. Em relação aos honorários advocatícios, observa-se que o montante fixado se revelou proporcio-
nal ao trabalho exercido pelo causídico em 1° grau de jurisdição, devendo esse montante ser majo-
rado para o percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
VII. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo e REFORMAR PAR-
CIALMENTE a sentença, em sede de reexame necessário, para determinar que após a entrada em 
vigor da Lei n°. 11.960/09, o IPCA-e seja aplicado e que os juros moratórios sejam fixados no per-
centual da caderneta de poupança. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 15%, 
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, permanece inalterada 
a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº. 0044409-78.2002.805.0001, de 
Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente, o ESTADO DA BAHIA e FERNANDO 
LUIZ FRANÇA RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e REFORMAR 
PARCIALMENTE a sentença em sede de reexame necessário, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Anulatória c/c Cominatória e Indenizatória por Danos Morais proposta por 
FERNANDO LUIZ FRANÇA RODRIGUES em desfavor do ESTADO DA BAHIA, objetivando a 
nulidade do ato de reforma do requerente por incapacidade para o serviço militar, bem como a condena-
ção do demandado a reintegrar o demandante nos quadros da polícia militar e a condenação do acionado 
a indenizar o acionante a título de danos morais.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 107/110, acrescentando 
que o eminente Magistrado Singular, Glauco Dainese de Campos, julgou parcialmente procedentes os 
pedidos iniciais para determinar que o Estado da Bahia reintegre o demandante aos quadros da Polícia 
Militar, no posto no qual o demandante deveria estar caso estivesse na ativa desde a data da sua reforma, 
viabilizando ao mesmo condições para o seu labor, quais sejam, fardamento e calçado com material diver-
so àquele que desencadeou o processo alérgico do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagar 
o valor integral da remuneração da graduação superior ao que ocupava quando da sua ida para a reserva. 
Por conseguinte, condenou o demandado a arcar com o pagamento dos valores que o mesmo deixou de 
receber como inativo como se fosse deferida a reserva integral, daquela data até o efetivo pagamento, so-
bre a diferença devem incidir juros de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo IPCA, 
antes da Lei nº. 11.960/2009 e, na sequência, na forma do art. 1º‹-F da Lei nº. 9.494/97, a partir da data 
que deveria ter ocorrido o pagamento da referida gratificação.

Inconformado, recorreu o réu com razões de fls. 113/119, alegando que “o laudo indica que a 
manifestação da dermatite ocorreu com o uso da farda, o que leva a crer que a doença, em si, era preexistente. 
Em que pese a alegação do apelado de que a manifestação da doença somente surgiu com o uso do fardamento 
militar, a verdade é que a dermatite, ao que tudo indica, preexistia ao início do seu ingresso no serviço público.”

Salientou, ademais, que “pelo princípio da eventualidade, ainda que se mantenha a determinação de 
reintegração do apelado aos quadros da PM, a remuneração não pode ser, data maxima venia, superior à sua 
graduação quando do ato de reforma. É que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, não haven-
do razão para que o apelado receba remuneração superior à graduação em que se encontrava quando da ativa.”

Afirmou, em seguida, que os juros e a correção monetária foram aplicados inadequadamente no 
presente caso e que os honorários advocatícios foram fixados em percentual exorbitante.

Diante de tais considerações, pugnou pelo conhecimento e recebimento do recurso para que, ao 
final, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 122/126, refutando os argumen-
tos do recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.
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que essa deverá ser calculada com base no IPCA-e, conforme restou decidido pelo Pretório Excelso, senão 
vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚ-
BLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA 
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIO-
LAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INA-
DEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE 
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZEN-
DA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DIS-
CRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLI-
CO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), 
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais 
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas 
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice 
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, 
o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) 
repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a re-
muneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a 
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção 
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização 
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem 
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o 
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre 
valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; 
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do 
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. 
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo 
de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de captu-
rar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos 
índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF – Tribunal Pleno, RE n°. 
870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017, publicado em 20.11.2017).

Desse modo, deve-se manter a sentença que determinou que a dívida da Fazenda Pública deve ser 
corrigida pelo IPCA-e, a partir da data de cada inadimplência.

No que concerne ao percentual dos juros moratórios, tem-se que esse deve ser de 6% (seis por 
cento) ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 até a entrada em vigor da Lei n°. 11.960/2009 
a partir da citação.

Após a vigência da Lei n°. 11.960/09, tem-se que os juros moratórios deverão ser fixados com 
base no percentual da caderneta de poupança, nos termos da nova redação constante do art. 1°-F da Lei 
n°. 9.494/97, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão 
vejamos:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
REGIMENTAL. MILITAR. ANISTIA. FÉRIAS EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE PRE-
QUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 
9.494/97, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001, E, APÓS, DA LEI 
11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º 
DA LEI 11.960/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. ADI 
4.357/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ, QUANDO 
DO JULGAMENTO DO RESP 1.270.439/PR, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

para a reserva em decorrência de enfermidade desenvolvida durante o trabalho, conforme se extrai da 
perícia médica que dispôs:

Há como provar que a patologia que o autor apresenta foi desencadeada pelo trabalho. Há caracte-
rização direta do nexo causal com a atividade laboral sem dúvida alguma. A obrigatoriedade do uso 
da farda está diretamente relacionada a atividade laboral do autor (fl. 84).

Nesses termos, resta imperioso reconhecer o direito de o autor receber o montante integral do 
equivalente ao grau hierárquico superior do momento de sua transferência para a reserva, conforme en-
tendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRA-
ÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES CASTRENSES E 
CIVIS. DIREITO À REFORMA, EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR, RECONHECI-
DO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM LEI LOCAL. JULGAMENTO ULTRA 
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. IM-
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. AGRAVO REGIMEN-
TAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental, interposto em 15/04/2015, impugnando decisão publicada em 09/04/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora agravado, contra ato do 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que o excluiu da Corporação, a bem da 
disciplina.
III. Mantida a concessão da segurança, pelo Tribunal local, foi interposto Recurso Especial, após 
a rejeição dos Declaratórios opostos, sustentando julgamento ultra petita, porquanto o pedido do 
impetrante limitou-se à sua reintegração, mas o Tribunal concedeu, além da reintegração, a refor-
ma do impetrante e em grau hierárquico superior.
IV. Em hipóteses tais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido da possibilidade de 
reforma, ex officio, de militar que apresente incapacidade definitiva para as atividades castrenses 
ou civis, no posto imediato ao que ocupava à época em que se manifestou a enfermidade. Nesse 
sentido: STJ, AgRg no AREsp 494.688/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014; AgRg no AREsp 
31.958/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 
10/02/2012; AgRg no REsp 1.168.919 / RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
DJe de 16/08/2011.
V. Alterar as premissas adotadas no aresto recorrido, de modo a revisar as conclusões adotadas a 
partir da análise das provas periciais e da legislação estadual aplicável (Lei 8.033/75 - Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado de Goiás), para comprovar a situação de saúde do recorrido e, assim, 
o alcance de sua incapacidade, é tarefa que não se coaduna com a via eleita, a teor dos óbices das 
Súmulas 7/STJ e 280/STF. A propósito: STJ, AgRg no REsp 1.233.604/GO, Rel. Ministro CAS-
TRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2012.
VI. Agravo Regimental improvido. (STJ – 2ª Turma, AgRg no AREsp n°. 392.961/GO, Rela. 
Mina. Assusete Magalhães, julgado em 07.04.2016, publicado em 18.04.2016).

Em relação aos honorários advocatícios, observa-se que o montante fixado se revelou proporcional 
ao trabalho exercido pelo causídico em 1° grau de jurisdição, devendo esse montante ser majorado para o 
percentual de 15%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em 
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto 
nos §§ 2° e 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de 
conhecimento.

No que concerne à correção monetária, diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do 
art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do tema 810, tem-se 
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Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo e REFORMAR 
PARCIALMENTE a sentença, em sede de reexame necessário, para determinar que após a entrada em 
vigor da Lei n°. 11.960/09, o IPCA-e seja aplicado e que os juros moratórios sejam fixados no percentual 
da caderneta de poupança. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 15%, nos termos do 
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, permanece inalterada a sentença recorrida.

*****

(TJBA – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8004078-22.2019.8.05.0000. 
Relator(a): Des. Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público, Julgado em 
17/09/2019.)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXTENSÃO DA ISEN-
ÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. IMPOSSIBI-
LIDADE. TESE JURÍDICA JÁ CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSI-
BILIDADE DO IRDR. PROPOSTA DE SÚMULA AO ÓRGÃO COLEGIADO.

1. A despeito da efetiva repetição de processos que envolvem a questão jurídica posta, que é uni-
camente de direito, não se configura no caso concreto o risco à isonomia e à segurança jurídica, 
descrito no artigo 976 do CPC como requisito imprescindível para a admissão do IRDR, uma vez 
que é uníssono o entendimento jurisprudencial, no âmbito do TJBA, acerca da impossibilidade de 
interpretação extensiva da regra de isenção tributária prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, 
que de modo algum se estende aos servidores em atividade.
2. Inadmitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão e cuidando-se de 
matéria que goza de entendimento pacífico nesta Corte, abre-se a oportunidade, em contrapartida, 
da proposta de novo enunciado de Súmula: “Não se estende aos servidores públicos em ativida-
de, portadores de moléstias graves, a isenção do Imposto de Renda concedida pelo artigo 6º, 
XIV, da Lei nº 7.713/88.” INCIDENTE INADMITIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
n.º 8004078-22.2019.8.05.0000, em que figuram como suscitante o ESTADO DA BAHIA e como 
suscitada AIDEE DE CARVALHO SOARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do 
Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO ADMITIR O INCIDENTE E APROVAR O ENUNCIADO DE 
SÚMULA PROPOSTO PELO RELATOR, nos termos do relatório e voto.

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas manejado pelo Estado da Bahia com 
o objetivo de ver fixada a tese jurídica da “impossibilidade de interpretação extensiva da regra de isenção 
prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, negando sua aplicação aos servidores portadores de moléstias 
graves que se encontrem em atividade”.

Aduz o ente público que o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 somente prevê isenção do 
Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria dos portadores de moléstias graves ali relacio-
nadas, não se aplicando aos servidores que permanecem em atividade. Alega que a questão em comento 
deve ser sedimentada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sede de Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, por existirem múltiplas causas sobre o tema, subsistindo o risco de decisões confli-
tantes, nos termos do Código de Processo Civil, não existindo recursos afetados nos Tribunais Superiores. 
Defende que as isenções tributárias devem ser interpretadas literalmente, e não de forma extensiva, requer 
a admissão do Incidente, sobrestando-se todos os feitos pendentes de julgamento e julgando-o procedente 
ao final, para reconhecer a impossibilidade de interpretação extensiva da regra de isenção prevista no art. 
6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aos servidores em atividade.

Atribuída a mim a relatoria do feito, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta 
para submeter ao Órgão Colegiado o exame de admissibilidade, na forma do artigo 976 e seguintes do 

APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES DO STF E DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A ausência de manifestação, pelo Tribunal a quo, sobre as normas tidas por violadas, torna a ale-
gação de afronta a esses dispositivos carente de prequestionamento, impossibilitando sua análise, 
em sede de Recurso Especial, em face do disposto na Súmula 282 do STF.
II. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral acerca da aplicabilidade imediata 
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluin-
do que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 
com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas 
antes de sua entrada em vigor” (STF, AI 842.063/RG-RS, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, DJe 
de 02/09/2011).
III. De igual modo, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvér-
sia 1.205.946/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, a Corte Especial do STJ firmou 
entendimento no sentido de que a Lei 11.960/2009 - que novamente alterou o art. 1º-F da Lei 
9.494/97 e determinou que, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de 
sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 
básica e juros aplicados à caderneta de poupança” - também é norma de índole eminentemente 
processual e deve ser aplicada imediatamente, enquanto vigorar. Explicitou-se, naquela ocasião, 
que “no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação 
então vigente” (STJ, REsp 1.205.946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE 
ESPECIAL, DJe de 02/02/2012).
IV. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4357/DF, declarou a inconstitucionalidade da 
expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante do ˜ 12 do 
art. 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova 
redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97.
V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.270.439/PR, julgado sob 
o rito dos recursos repetitivos, perfilhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca 
de mencionada declaração de inconstitucionalidade, firmou nova orientação acerca da incidência 
de correção monetária e dos juros moratórios, nas condenações impostas à Fazenda Pública: "Em 
virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção 
monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do 
período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) 
os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 
à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais preva-
lecerão as regras específicas. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou 
qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no 
voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. No caso 
concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado 
tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 
e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de re-
muneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, 
índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Minis-
tro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013).
VI. Tratando-se, in casu, de condenação imposta à Fazenda Pública, para pagamento de verbas 
remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: per-
centual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período 
anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F 
à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o 
advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F 
da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 
e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, 
com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração de 
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).
VII. Agravo Regimental parcialmente provido. (STJ – 6ª Turma, AgRg no REsp n°. 1086740/RJ, 
Rela. Mina. Assusete Magalhães, julgado em 10.12.2013, publicado em 10.02.2014).
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4. Precedentes do STF e STJ. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito de 
isenção somente após a aposentadoria, mas sem a necessidade imperiosa de laudo pericial, emi-
tido por junta médica oficial. Apelação parcialmente provida. (TJBA – Apelação Cível nº 
0368599-46.2013.8.05.0001,Relator: Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, Publicado 
em: 14/08/2018)

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉS-
TIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA NA MAMA. BENEFÍCIO FISCAL RESTRITO 
AOS APOSENTADOS. ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS DEVEM SER INTERPRETADAS LI-
TERALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 C/C 
ART. 111 DO CTN. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO É A DATA DA COMPROVAÇÃO DA 
DOENÇA OU A DATA DA APOSENTADORIA, SE A INATIVIDADE FOR POSTERIOR 
AO DIAGNÓSTICO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS OFICIAIS PE-
RIÓDICAS PARA COMPROVAR A CONTINUIDADE DA DOENÇA OU A RECIDIVA. 
PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA – Apelação Cível nº 
0519503-73.2016.8.05.0001,Relatora: Desª. PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado 
em: 31/07/2018)

Outrossim, do mesmo modo têm se posicionado os Tribunais Superiores, já tendo se manifestado 
o STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 250), no sentido de que o conteúdo do normativo do ar-
tigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 comporta interpretação taxativa, sendo descabida a sua interpretação 
extensiva. Malgrado o tema tenha sido discutido naquela ocasião sob o enfoque da possibilidade extensão 
da isenção a outras moléstias graves não descritas na norma, é fato que a tese consolidada, acerca da im-
possibilidade de interpretação extensiva, também se aplica aos pedidos de extensão do benefício a outros 
sujeitos passivos que não os inativos. Nessa mesma direção:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IM-
POSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ARTIGO 6º, XIV, 
DA LEI 7.713/1988. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.116.620/BA. DECADÊNCIA. 
NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, pela 
sistemática do artigo 543-C do CPC/73, concluiu que a isenção do imposto de renda prevista no 
artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, só alcança os proventos de aposentadoria, não alcançando 
a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade.
2. Os descontos tributários realizados nas remunerações dos contribuintes configuram relações 
jurídicas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, pois não há um ato único e de efeitos per-
manentes. Logo, não importa o tempo do ato administrativo que determinou o abatimento, a con-
tagem do prazo decadencial para rever o ato se dá a partir de cada desconto efetuado. Precedentes.
3. Recurso em mandato de segurança não provido. (STJ - RMS 57.404/CE, Rel. Ministro BE-
NEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Assim, é solar o entendimento de que o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece uma hipótese 
de isenção tributária que deve ser interpretada literalmente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II, do 
CTN:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

É dizer, se o legislador declarou a isenção de imposto de renda sobre “os proventos de aposentadoria 
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tubercu-
lose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, he-
patopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, sín-
drome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”, não pode o Poder Judiciário, que não possui 

CPC/2015 c/c o artigo 219 do Regimento Interno do TJBA, salientando a existência do direito à 
sustentação oral.

VOTO

Como visto, cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas manejado pelo Estado 
da Bahia com o objetivo de ver fixada a tese jurídica da “impossibilidade de interpretação extensiva da regra 
de isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, negando sua aplicação aos servidores portadores de 
moléstias graves que se encontrem em atividade”.

Analisando com atenção os autos eletrônicos e as razões expendidas pelo suscitante, verifico que 
a questão de direito posta à Turma Julgadora não atende aos pressupostos elencados pelo Código de 
Processo Civil para a instauração do Incidente, nos termos do artigo 976 do CPC:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A despeito da efetiva repetição de processos que envolvem a questão aqui levantada, que é unica-
mente de direito, não se configura no caso concreto o risco à isonomia e à segurança jurídica, uma vez que 
todos os Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vêm julgando a questão de forma 
uníssona e favorável ao Estado da Bahia, não havendo discrepância de entendimento, consoante se ilustra:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. 
SERVIDORA DA ATIVIDADE. ISENÇÃO QUE INCIDE SOMENTE SOBRE OS RENDI-
MENTOS DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA 
DE NORMA QUE CONCEDE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 111, II, CTN. SEGURANÇA 
DENEGADA.
I. Preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia e 
inadequação da via eleita rejeitadas.
II. Mérito. Isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88, que incide so-
mente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
III. In casu, a impetrante é servidora da ativa, de modo que não faz jus à isenção pleiteada. Impos-
sibilidade de interpretação extensiva de norma que concede isenção tributária, nos termos do art. 
111, II, do Código Tributário Nacional.
IV. Precedentes do STJ (REsp 1729087/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).
V. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJBA - Mandado de 
Segurança nº 0016299-47.2017.8.05.0000,Relatora: Desª. CARMEM LUCIA SANTOS PI-
NHEIRO, Publicado em: 11/10/2018 )

PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATI-
VIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO 
RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA.
1. Faz-se mister a edição de lei formal para a concessão de isenções, devendo-se verificar o cumpri-
mento de todos os requisitos estabelecidos pela respectiva lei, para que se efetive a renúncia fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6º,XIV, da Lei 7713/88/88, é explícito ao conceder o benefício 
fiscal em favor dos aposentados portadores de moléstia grave.
3. Consectariamente, tem-se a impossibilidade de interpretação das normas concessivas de isenção 
de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de descaber a 
extensão do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em confor-
midade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.
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2. De acordo com precedentes da Corte Cidadã, o fato da Lei 12.767/2012 ter alterado a Lei 
9.492/1997, possibilitando o protesto da CDA, não tornou o protesto um pressuposto necessário ao 
ajuizamento da Execução Fiscal, por se tratar de título detentor de presunção de liquidez e certeza, 
na forma do art. 38, do CTN.
3. O protesto em verdade é um meio de coação indireta que pode ser utilizado pelo Ente Público, 
não se confundindo, porém, com requisito de natureza processual.
4. Mostra-se necessária, portanto, a revogação da ordem realizada pelo Juízo a quo, para que a lide 
tenha andamento regular, por não estar evidenciada qualquer ausência de pressuposto processual.
5. Agravo ao qual dá-se provimento, para o fim de revogar a decisão interlocutória agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta 
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Eunápolis, contra 

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela localidade, nos autos da Execução 
Fiscal n.º 8001569-12.2018.8.05.0079.

Insurge-se o Agravante contra a determinação de aditamento à Inicial, na qual o Juízo determinou 
que se juntasse, além da Certidão de Dívida Ativa, o comprovante do respectivo protesto do título, como 
pressuposto para o processamento da Demanda.

Ressalta, todavia, que o fato de existir atualmente na Lei 9.492/1997, por força da alteração reali-
zada pela Lei 12/767/2012, uma previsão de que as CDA também incluem-se entre os títulos passíveis 
de protesto, não existem normas que a tornem obrigatória, mas apenas uma faculdade do ente público.

Formulou, assim, pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, para o fim de que seja 
viabilizado o prosseguimento da Demanda, independentemente de protesto da CDA.

O Agravo é tempestivo e independe de preparo, nos termos do art. 153, I, do RITJBA.
Analisando monocraticamente a questão, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao 

Recurso (ID 2867014).
Certidão de ID 3400653 atesta a ausência de encaminhamento de informações pelo Juízo Singular 

e de apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

VOTO

Cumpridos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso e 
passo ao exame de suas razões.

Insurge-se o Agravante contra a determinação de aditamento à Inicial feita pelo Juízo originário, 
para que se juntasse, além da Certidão de Dívida Ativa, o comprovante do respectivo protesto do título, 
como pressuposto para o processamento da Demanda.

Posicionei-me, por ocasião da análise monocrática no sentido de que se trata de exigência que não 
encontra respaldo na legislação vigente.

Notei que em verdade o Juízo Singular inovou, ao determinar o cumprimento de uma obrigação 
pelo Município de Eunápolis, sem que haja no ordenamento qualquer norma que defina o protesto da 
Certidão de Dívida Ativa como pressuposto para que o Ente Municipal possa ingressar com Execução do 
crédito tributário.

Cumpre destacar que a Lei 6.830/1980 detalha de forma simples quais os requisitos que devem ser 
cumpridos no momento do ajuizamento da Ação, nos seguintes termos:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.

função legislativa, estender o regramento da isenção aos vencimentos dos servidores em atividade porta-
dores de moléstia grave, sob pena de grave ofensa a princípio interpretativo basilar do Direito Tributário 
em matéria de dispensa do pagamento de tributos, que é o princípio da interpretação literal.

Desta forma, não havendo divergência acerca do entendimento acima esposado no âmbito deste 
Tribunal de Justiça, a admissão e o processamento do presente IRDR se mostram inócuos, sobretudo 
porque o rito para o reconhecimento da tese jurídica vindicada por esta via é lento e bastante custoso, 
sendo previsível o resultado jurídico almejado, acerca da impossibilidade de interpretação extensiva da 
norma tributária, no esteio do que já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo.

No entanto, o ordenamento jurídico faculta outro instrumento para a finalidade pretendida pelo 
requerente, que dispensa toda a ritualística do IRDR e promove o mesmo efeito vinculante perante o 
Tribunal e seus membros, consistente na criação de enunciado de Súmula, a ser aprovado pela unanimi-
dade do Órgão Colegiado. Nesta direção, o artigo 217 do Regimento Interno do TJBA dispõe:

Art. 217 – A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada em Súmula.
§ 1º – Será objeto de súmula a tese jurídica firmada no julgamento do respectivo Órgão Julgador, 
competente de acordo com este Regimento, tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros 
efetivos, no incidente de resolução de demandas repetitivas, no incidente de assunção de competên-
cia e no incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
§ 2º – Também poderão ser objeto de súmula as teses jurídicas correspondentes às decisões firma-
das por unanimidade dos membros efetivos do Tribunal ou de órgão especial, no julgamento de 
questões administrativas e de teses relativas a direito penal ou processo penal, mediante provocação 
das partes, do Ministério Público ou por iniciativa do Relator.
§3º – A Comissão de Jurisprudência também poderá propor que seja compendiada em súmula a 
jurisprudência do Tribunal, quando verificar que os Órgãos Julgadores não divergem na interpre-
tação do direito, devendo submeter o requerimento ao Tribunal Pleno, às Seções Cíveis Reunidas 
ou à Seção Criminal, que dependerá da aprovação pela maioria absoluta dos membros integrantes 
do Órgão Colegiado.”
§ 4º – Após o julgamento dos processos judiciais ou administrativos mencionados nos parágrafos 
anteriores, a Secretaria do órgão julgador encaminhará a cópia do processo à Comissão de Jurispru-
dência, que registrará os enunciados da súmula, seus adendos e emendas datados e numerados em 
séries separadas e contínuas, e ordenará a publicação 3 (três) vezes no Diário do Poder Judiciário, 
em datas próximas.
§5º – Ao editar enunciados de súmula, o Tribunal deve ater-se às circunstâncias fáticas dos prece-
dentes que motivaram sua criação.

Assim, de posse desta valiosa ferramenta que é o enunciado de Súmula, e observando que a tese ju-
rídica invocada pelo Estado da Bahia não suscita divergências no âmbito desta Corte, voto no sentido de 
INADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em questão, por inexistência de risco 
à segurança jurídica, e proponho ao Órgão Colegiado, em contrapartida, a aprovação de novo enunciado 
de Súmula nos seguintes termos: “Não se estende aos servidores públicos em atividade, portadores de 
moléstias graves, a isenção do Imposto de Renda concedida pelo artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.”

Após o julgamento, caso seja aprovado o enunciado, remetam-se os autos à Comissão de 
Jurisprudência para a adoção das providências descritas no artigo 217, §4º do RITJBA.

É como voto.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8003463-32.2019.8.05.0000. Relator(a): Des. Raimundo 
Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 18/06/2019.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE COM-
PROVAÇÃO DO PROTESTO DA CDA COMO PRESSUPOSTO PARA AJUIZAMENTO 
DA EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Incorreta a determinação de aditamento à Inicial, para que o Município demonstrasse a existên-
cia de protesto da Certidão de Dívida Ativa - CDA para fins de ajuizamento da Execução Fiscal.
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Feitas estas ponderações e reapreciando a questão de forma definitiva, continuo convencido sobre 
a desnecessidade de protesto da CDA para fins de ajuizamento da Execução.

Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de DAR 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar integralmente a decisão proferida 
na Demanda de origem sob ID 19138240 e para determinar que a lide volte a ter andamento regular, in-
dependentemente da demonstração de protesto da CDA que motivou o ajuizamento da Execução Fiscal.

*****

(TJBA – Apelação nº 0522211-96.2016.8.05.0001. Relator(a): Desa. Dinalva Gomes 
Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Julgado em 06/08/2019.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. BASE DE 
CÁLCULO DE ITIV. MUNICÍPIO DE SALVADOR. VALOR DA TRANSMISSÃO DO 
BEM, DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO ALIENA-
TIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDÍ-
CIOS DE DECLARAÇÃO DA OPERAÇÃO ALIENATIVA INFERIOR AO PREÇO MÉ-
DIO DE MERCADO. ÔNUS DE PROVA NÃO ELIDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. 
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

1. Segundo as disposições do art.116 da Lei Soteropolitana de n.º 7.186/2006 (CTRMS), “A base 
de cálculo do imposto é o valor : I - nas transmissões em geral, dos bens ou direitos transmi-
tidos”.

2. Na especificidade dos autos, não merece reforma a sentença vergastada, ao ter julgado proce-
dente a pretensão autoral, para fixar, como base de cálculo do ITIV, o valor efetivamente acertado 
pelo antigo proprietário do bem (sócio) no ato de integralização do capital à empresa contribuinte 
(R$425.868,00, fl.18), de inscrição n.º575.711-8, cujo importe há de ser atualizado até o imple-
mento do fato gerador tributário (registro do título aquisitivo no respectivo registro imobiliário).
3. Destarte, não se pode admitir a pretensão da Municipalidade, em negar vigência ao preceito 
legal retrocitado, para, desconsiderando o preço da transmissão do bem, presumir a sonegação do 
imposto pelo apelado, por suposta prevalência da avaliação venal praticada pelo mercado, sem que 
haja, nos autos, quaisquer provas de que houve depreciação fraudulenta pelo contribuinte.
4. Ademais, ainda que o fato imponível do ITIV apenas ocorra com a transcrição imobiliária, o 
STJ já firmou posicionamento no sentido de que, a título de valor do imóvel alienado, há de se con-
siderar o montante real do negócio jurídico (R$425.868,00, em 04.11.2011, fls.18/29), acrescido 
da correção monetária e inflação verificada no período, até o dia da situação fenomênica tributável. 
Precedentes do STJ.

5. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença 
objurgada, majorando a verba honorária para 12% sobre o proveito econômico obtido pela autora, com 
base no art.85, §§1º, 3º, I e 11º do NCPC, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima 
Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador, contra a sentença prolatada 
pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos da ação declaratória 
ajuizada por Água Bela Consultoria e Participações S/A, julgou procedente o pedido, determinando 
que o ITIV seja recolhido de acordo com o valor da operação de integralização de capital, devidamente 
atualizado até a transcrição do título alienativo no Cartório de Imóveis.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte 
integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 
preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. (grifei)

Note-se que não há qualquer determinação para que seja a Demanda instruída com documento 
comprobatório do prévio protesto.

A Lei 9.492/1997, por sua vez, assim define:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 
obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 
públicas. (grifei)

Chamo a atenção, mais uma vez, que a referida norma também não apresenta nenhum teor que 
imponha ao Município que deverá protestar a Certidão de Dívida Ativa em momento anterior ao ajui-
zamento da Execução Fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando-se em igual sentido, conforme pode-se extrair 
do julgado a seguir citado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA 
ATIVA. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. DESNECESSIDADE. POSICIONAMEN-
TO ASSENTADO EM AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ACÓRDÃO 
PROLATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.767/2012. APLICAÇÃO DA ALTERA-
ÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ, ao realizarem interpretação do art. 
1º da Lei nº 9.492/97, com redação anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.767/2012, sedi-
mentaram entendimento no sentido de ser desnecessário o protesto prévio da CDA, por se tratar de 
título detentor de presunção de liquidez e certeza, servindo tão-somente para aparelhar a execução 
fiscal, nos termos do art. 38 do CTN.
2. O acórdão recorrido foi prolatado antes da vigência da Lei nº 12.767/2012, pela qual se incluiu 
parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97, admitindo a possibilidade do protesto de certidões 
de dívida ativa. Assim, seja ante a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, seja 
em respeito à segurança jurídica, considerando a remansosa jurisprudência do STJ sobre o tema à 
época do julgamento, inviável a aplicação do novel regramento à hipótese dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1109579/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

No referido julgamento, pautou-se a turma julgadora no fato de que a norma inserida na Lei 
9.492/1997, pela Lei 12.767/2012, não é regente de direito processual, cuja aplicação seria imediata aos 
processos em curso.

Trata-se em verdade de faculdade do Ente Municipal protestar ou não a CDA como uma forma de 
obrigar o devedor ao pagamento da obrigação tributária, não sendo necessária tal comprovação para fins 
de iniciar o processo de Execução Fiscal.

O protesto de CDA é um instrumento legítimo de coação indireta, que pode ser efetuado com 
base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública, não constituindo arbitrariedade, ile-
galidade nem violação aos princípios da menor onerosidade ou proporcionalidade, podendo ser utilizado 
mesmo após o ajuizamento da execução, quando a exigibilidade do crédito tributário não estiver suspensa 
(TJDFT, Acórdão n. 1144784, 07142319220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 
1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2018, Publicado no PJe: 08/01/2019. Pág.: Sem Página 
Cadastrada.).
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Isto porque, a quantificação da exação há de sopesar o quanto acertado pela alienação do domínio 
imobiliário, em 04.11.2011, fl.29, e não o valor venal da propriedade para o exercício, porquanto o 
imposto deve incidir sobre o preço atualizado do bem transmitido, até o momento da sua transcrição em 
registro imobiliário.

Saliente-se, inclusive, haver consenso jurisprudencial do STJ, no sentido de que o valor venal 
estabelecido para o IPTU não coincide, necessariamente, com aquele estipulado para lançamento do 
ITIV/ITBI, de modo a inexistir motivos para a predileção por base de cálculo distinta daquela prevista 
no Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (valor da alienação do imóvel corrigido 
monetariamente).

Inobstante isso, contrapondo-se os elementos probatórios e as normas aplicáveis no caso concreto, 
conclui-se que a quantia aceita pelo contribuinte se mostra consentânea com o preço mediano do merca-
do (R$425.868,00, em 04.11.2011, fl.29), a afastar a tese Municipal, de que tal aspecto fora ignorado, 
notadamente quando o IPTU, daquele mesmo ano fiscal, adotou valor venal inferior de R$ 321.231,31, 
fl.31.

Entendimento contrário, implicaria em inequívoco cunho confiscatório da exação exigida pelo 
Apelante, que, ignorando o preço negociado em 04.11.2011 – ou seja, R$425.868,00 pelo imóvel 
tributado – exigiu o total do imposto de transmissão inter vivos sobre o valor venal em 11.04.2016 
(R$1.556.089,05, fl.33), a perfazer uma desarrazoada cobrança fazendária de R$46.682,67.

Por tais razões, não se pode admitir a pretensão da Municipalidade, em negar vigência ao preceito 
legal retrocitado, para, desconsiderando o preço da transmissão do bem, presumir a sonegação do imposto 
pelo apelado, por suposta prevalência da avaliação venal praticada pelo mercado, sem que haja, nos autos, 
quaisquer provas de que houve depreciação fraudulenta pelo contribuinte.

Ademais, “A jurisprudência desta Corte superior de justiça aponta no sentido de que o valor da base 
de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência 
quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento 
administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN”, 
conforme AgRg no AREsp 263.685/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª TURMA, julgado 
em 16/04/2013.

Em caso idêntico ao presente, em que se discute a base de cálculo do ITIV/ITBI, o Superior 
Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONA-
MENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA 
VENDA DO IMÓVEL OU DE MERCADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FIS-
CAL. PRECEDENTES. (...)
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é 
o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao 
valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedi-
mento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os ter-
mos do art. 148 do CTN. (STJ, AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 27/10/2015)

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 
ARBITRAMENTO PELO FISCO. (...)
2. A base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Precedentes 
do STJ. (STJ, AgRg no Ag 1120905/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 08/09/2009)

A partir de tais elementos, mostra-se incensurável a sentença primeva, que, com respaldo no prin-
cípio da razoabilidade, fixou a base de cálculo do ITIV pelo preço negociado do bem, devidamente atua-
lizado até o dia do implemento do fato imponível (transcrição do título aquisitivo no cartório).

Por fim, considerando que o julgado foi proferido após a vigência do Novel Código de Processo 
Civil, o arbitramento da verba honorária deve ser elevado por ocasião do julgamento da apelação, diante 
do trabalho ínsito à defesa dos interesses do apelado, neste Juízo ad quem.

Aplicáveis, portanto, os ditames do art.85, §§1º e 11º do NCPC, porquanto tenham sido a apela-
ção interposta em face de veredicto regido pelas novas disposições da Lei Adjetiva, a saber:

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sob o argumento de que seus parâmetros de 
cálculo do imposto não contraria os dispositivos legais, devendo prevalecer a avaliação do mercado sobre 
o valor venal do bem e não o preço declarado pelos negociantes.

Disse que, não raro, o contribuinte pode informar quantia menor à que “lograria obter na venda 
do imóvel”, sendo “hipótese corriqueira... de escrituração fraudulenta do bem em valor inferior àquele efetiva-
mente pago”. Destarte, invocou os art.116, I c/c art. 117, parágrafo único do CTRMS. Ao final, visou ao 
provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Instado a se pronunciar, o Recorrido contra-arrazoou às fls. 127/130, em que pugnou pela manu-
tenção do julgado.

VOTO

Trata-se de apelo do Município de Salvador, contra sentença de procedência, que declarou, como 
base de cálculo do ITIV, o preço da operação de integralização de capital de sócio para ingresso na em-
presa apelada (mediante a transferência do bem imóvel tributado), desde que fosse devidamente atuali-
zado até o dia do implemento do fato gerador tributário (transcrição do título alienativo).

Com efeito, a Carta da República ao estatuir os seus princípios fundamentais, estabeleceu, em 
seu art.1º, o sistema de federalismo estatal, em que, inobstante a soberania da União, os Municípios 
detém autonomia para, em relação às competências lhe reservadas pelo texto constitucional, dispor 
acerca das suas normas internas, a incidir sobre seus respectivos territórios e população.

À luz do pacto federativo, portanto, a Carta Magna reservou, aos Municípios, a autonomia para 
instituírem, dentro de seu perímetro territorial, leis próprias, desde que versem, observem as competên-
cias previstas na Constituição Federal e Estadual, nos moldes do art.29.

A Constituição Federal, ao dispor sobre a competência tributária dos Municípios, estatuiu, em seu 
art.156, §1º, que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natu-
reza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão 
de direitos a sua aquisição;

Ao regulamentar o ITIV, o art.116, I c/c art.117 da Lei n.º 7.186/2006 estabeleceram que:

“Art.116 - A base de cálculo do imposto é o valor :

I - nas transmissões em geral, dos bens ou direitos transmitidos”.

“Art.117 dispõe que: “A base de cálculo do imposto em nenhuma hipótese poderá ser inferior 
ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem 
ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado”.

Com efeito, tal como reconhecido pelo Juiz Primevo, a aquisição de direitos imobiliários apenas 
se opera através da sua transcrição no respectivo Ofício de Imóveis. O fato gerador, destarte, só se im-
plementa com a averbação cartorária do título translativo, a teor do art.1.245 e 1.227 do Código Civil, 
senão vejamos:

Art. 1.227 do Código Civil: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por 
atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referi-
dos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.

Tecidos esses parâmetros, entendo que, na hipótese dos autos, revela-se irretocável a conclusão do 
douto sentenciante, ao ter julgado procedente a pretensão autoral, também com respaldo no princípio da 
razoabilidade, mostrando-se desmedida a obrigação exacional, cuja base de cálculo considere o valor venal 
de acordo com suposições mercadológicas.

Partindo-se de tais premissas, há de se concluir que, tratando-se de transação de integralização de 
capital por sócio, mediante a dação de imóvel à empresa contribuinte, a base de cálculo do imposto é o 
valor pago pelo bem transmitido, desde que seja feita a atualização monetária até o dia do implemento 
do fato imponível.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000138-10.2014.8.05.0018, da comarca 
de Barra/Ba, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA - COELBA  e como Apelado JOSÉ ELIECIM BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM  os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta 
Câmara Cível,  do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER, 
REJEITAR AS PRELIMINARES E  NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do 
relatório e voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado 
da Bahia, em face da sentença de fls. 150/159, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Rel 
de Cons. Cíveis e Comerciais, da Comarca de Barra/Bahia, que, nos autos do Mandado de Segurança, 
concedeu a segurança pleiteada por José Eliecim Bispo dos Santos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para o fim específico de determinar à autori-
dade impetrada que proceda, imediatamente, a ligação de energia elétrica no imóvel do impetrante des-
crito na exordial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do disposto no art. 487, 
I, do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicado. Mantenho a decisão liminar anteriormente 
concedida. (...)Sem condenação na verba honorária, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 
Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.(...) Custas pela parte impetrada.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que: Preliminarmente: I - Ausência de fundamentação 
da sentença hostilizada. Nulidade; II – Incompetência absoluta do juízo estadual; III – Do não 
cabimento do Mandado de Segurança; IV – Ilegitimidade ativa. No mérito: I – Da ausência dos 
requisitos legais para antecipação da tutela; II – Da legalidade da conduta adotada pela apelante. 

Requer sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito, o conhecimento e provimento do 
recurso para reformar a sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão de 
fls. 206.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se, através do Parecer n. 1.038/2019, 
no sentido de conhecer e improver o presente recurso.

Distribuídos por sorteio eletrônico à egrégia Quarta Câmara Cível, vieram-me os autos conclusos.
Elaborado o voto, devolvo-os à Secretaria da Câmara com o presente relatório, nos termos do art. 

931 do CPC, ao tempo em que solicito dia para julgamento.

VOTO

1 – ADMISSIBILIDADE.
Apelo tempestivo. Prazo recursal iniciado em 22/03/2018 (fls. 160) e protocolizado o recurso em 

17/04/2018.
Preparo às fls. 191/194.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente cumpre ressaltar que o feito deve ser analisado sob a égide do CPC/15, pois a sentença 

recorrida foi publicada no dia 20 de março de 2018, de acordo com a certidão de publicação às fls. 160.
Busca a apelante, com a presente irresignação, combater a sentença a quo que concedeu a segurança 

vindicada, determinando a ligação imediata de energia elétrica no imóvel do impetrante, ora apelado.
Alega, para tanto, que o imóvel que a solicitou, encontra-se em Área de Preservação Permanente 

(APP), carecendo da apresentação de licença ou autorização ambiental do Órgão Estadual competente, 
o INEMA.

FUNDAMENTOS DO RECURSO:

“Art. 85. (...) §1o   - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumu-
lativamente.

§11º. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levan-
do em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 
disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos 
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de 
conhecimento".

Por tudo exposto, em observância aos preceitos do Codex e à luz de um juízo de equidade, aumento 
os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre a diferença entre a exação exigida e aquela 
reconhecida judicialmente, nesta Instância Recursal, considerado o grau de zelo e complexidade do tra-
balho prestado.

Confluente às razões expostas, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 
para majorar a verba honorária para 12% sobre o proveito econômico auferido pela autora, com base no 
art.85, §§1º, 3º, I e 11º do NCPC, mantendo inalterada a sentença, nos demais termos.

*****
(TJBA – Apelação nº 0000138-10.2014.8.05.0018. Relator(a): Des. Osvaldo de Almeida 
Bomfim, Quarta Câmara Cível, Julgado em 28/05/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIGAÇÃO DE ENER-
GIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. FUNDAMENTOS DO RE-
CURSO: Preliminarmente: I - Ausência de fundamentação da sentença hostilizada. Nuli-
dade. O juízo a quo, ao analisar o pleito, debruçou-se satisfatoriamente sobre os fatos narrados, 
esclarecendo que restou demonstrado que: o imóvel encontrava-se inserido na comunidade do Juá, 
aonde residem outras núcleos familiares; que a pretensão do fornecimento de energia elétrica, por 
si, só não acarretaria danos ambientais de qualquer espécie, tendo, ainda, colacionado precedentes 
e salientado tratar-se de serviço essencial para a boa qualidade de vida de qualquer cidadão e que 
a Constituição cidadã eleva a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º, III da CF/88). REJEITADA. II – Incompetência absoluta do 
juízo estadual. Não há que se falar em competência da Justiça Federal, gizando-se, inclusive, que o 
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR CONSUMIDOR CONTRA CON-
CESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. [...] 4. A competência, no caso, é da Justiça Estadual, a suscitada (STJ – 
AgRg nos EDcl no CC n. 48.182/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJU de 13/06/2005)”. 
REJEITADA. III – Do não cabimento do Mandado de Segurança. Há farta prova produzida 
nos autos a apontar o direito da parte impetrante à pretensão de acesso a energia elétrica em seu 
imóvel, não se vislumbrando qualquer risco de dano ambiental, notadamente quando há outros 
imóveis vizinhos utilizando os serviços de energia elétrica, conforme documentos acostados às 
fls. 19/20. REJEITADA. IV – Ilegitimidade ativa. Como consignado na sentença, a qualidade 
de proprietário não é essencial para figurar no polo ativo neste tipo de demanda, ainda mais que, 
conforme autorização ambiental expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio 
Ambiente e Turismo de Barra, em nome do impetrante, fls.17, demonstra, no mínimo, sua condi-
ção de possuidor. REJEITADA. No mérito: I – Da ausência dos requisitos legais para anteci-
pação da tutela. Em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e 
dignidade da pessoa humana, determinar a prestação do serviço público de energia elétrica à parte 
apelada é a providência que melhor se adequa ao respeito à dignidade humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III da CF/88), tendo-se em vista que a recorrente 
careceu de comprovar a existência de qualquer dano ou ameaça de dano ao meio ambiente que 
decorra da ligação pretendida. NÃO CONFIGURADA. II – Da legalidade da conduta adotada 
pela apelante. Não se mostra coerente a recusa de ligação de energia elétrica pela concessionária, 
quando na localidade onde situa o imóvel já existem outros usuários atendidos com o fornecimento 
normal de energia elétrica. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINA-
RES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
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GIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA IMPETRANTE/AGRAVADA. INCONFORMISMO DA 
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL 
SE ENCONTRA EM ÁREA DE APP (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE). INA-
COLHIMENTO DO INCONFORMISMO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZA-
DORES DA LIMINAR EM SEDE DE MANDAMUS. MANUTENÇÃO DA INTERLOCU-
TÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. De logo, deve ser afastada a arguição de incompetência 
da Justiça Estadual, sob a alegação de que, no feito, existe interesse da União e suas autar-
quias. Na hipótese, não se desincumbiu a COELBA de apontar a incidência de alguma das 
hipóteses elencadas no art. 109, da Lei Maior. [...] RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 
00154935120138050000 BA 0015493-51.2013.8.05.0000, Relator: Maria do Socorro Barreto San-
tiago, Data de Julgamento: 14/01/2014, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/01/2014).

Resta, portanto, superada a preliminar de incompetência absoluta desta Corte de Justiça 
Estadual.

III – Do não cabimento do Mandado de Segurança.
Aduz que o impetrante não juntou aos autos, documentação capaz de fundamentar os seus reque-

rimentos, inexistindo prova pré-constituída, a demonstrar o não cabimento do mandamus.
Não há que se falar em ausência de prova, mas, ao contrário, pois há farta prova produzida nos 

autos a apontar o direito da parte impetrante à pretensão de acesso a energia elétrica em seu imóvel, não 
se vislumbrando qualquer risco de dano ambiental, notadamente quando já outros imóveis vizinhos uti-
lizando os serviços de energia elétrica, conforme documentos acostados às fls. 19/20.

Preliminar rejeitada.

IV – Ilegitimidade ativa.
Assevera que o impetrante não instruiu a inicial com a comprovação de propriedade do imóvel.
Como consignado na sentença, a qualidade de proprietário não é essencial para figurar no polo 

ativo neste tipo de demanda, ainda mais que, conforme autorização ambiental expedida pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo de Barra, em seu nome, fls.17, demonstra, 
no mínimo, sua condição de possuidor.

Rejeita-se, também esta preliminar.

No mérito:
I – Da ausência dos requisitos legais para antecipação da tutela.
Sublinha que para a pretensão de primeira ligação de energia elétrica é necessária a apresentação de 

licença ou declaração dos órgãos ambientais.
Este Tribunal já se manifestou dezenas de vezes sobre situações idênticas em que a Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA se recusa a instalar o serviço sob o argumento de que se trata 
de área de preservação ambiental a demandar licença específica.

Ocorre que, tal como nos diversos precedentes, a situação sub examine não se amolda à exigência 
de licenciamento previsto na Lei n.º 12.651/2012, não se exigindo manifestação prévia ou de processo 
administrativo próprio do órgão ambiental, mormente considerando que a instalação pleiteada insere-se 
nos requisitos autorizadores de “interesse social” e “baixo impacto ambiental”, sendo patente o direito da 
demandante à instalação da energia.

Nesses sentido, esta Corte já se manifestou em inúmeras ocasiões, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). FORNECIMENTO DE ENER-
GIA  ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL 
ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA 
ESSENCIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. 
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEN-
TENÇA DE 1º GRAU REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA (TJ/BA, Apelação nº 0000990-48.2015.8.05.0099 Foro de Origem : Foro da Comarca 
de Ibotirama Órgão : Segunda Câmara Cível Relatora : Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho)

Preliminarmente:
I - Ausência de fundamentação da sentença hostilizada. Nulidade.
Salienta que não houve o enfrentamento das questões levantadas pela apelante acerca da legalidade 

da conduta da apelante.
Quanto à alegação de nulidade da sentença, é cediço que deve o órgão jurisdicional fundamentar 

as decisões judiciais, tal como prevê o art. 93, IX, da CF/88, in verbis:

IX: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as deci-
sões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes 
e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Cumpre esclarecer, contudo, que o dispositivo supra não significa que o juízo tenha que fundamen-
tar exaustivamente suas decisões, mas sim que deve motivá-las, ainda que sucintamente. Nesse sentido, o 
STF: “O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina ao órgão judicante que se manifes-
te sobre todos os argumentos trazidos por uma ou outra parte, mas, sim, que fundamente as razões que 
entendeu suficientes para formar seu convencimento.” (STF, RE 586453 ED, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 
31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)

Com efeito, o juízo a quo, ao analisar o pleito, debruçou-se satisfatoriamente sobre os fatos narra-
dos, esclarecendo que restou demonstrado que: o imóvel encontrava-se inserido na comunidade do Juá, 
aonde residem outras núcleos familiares; que a pretensão do fornecimento de energia elétrica, por si, só 
não acarretaria danos ambientais de qualquer espécie, tendo, ainda, colacionado precedentes e salientado 
tratar-se de serviço essencial para a boa qualidade de vida de qualquer cidadão e que a Constituição cidadã 
eleva a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 
1º, III da CF/88).

Estabelecidas essas premissas teóricas e volvendo-se ao caso concreto, percebe-se que a sentença 
vergastada, a toda evidência, está devidamente fundamentada.

Isto posto, evidencia-se que não há se falar em ausência de motivação, daí porque resta afastar 
a preliminar suscitada.  

II – Incompetência absoluta do juízo estadual.
Afirma que a competência é da Justiça Federal, em razão de se tratar de causa ambiental.
Não merece prosperar tal argumento, porquanto no caso em comento discute-se apenas o direito 

de potencial consumidor(a), a ter instalado em seu imóvel residencial o serviço essencial de energia elétri-
ca, tratando-se de relação particular travada entre consumidor(a) e concessionária fornecedora de energia 
elétrica, inexistindo qualquer interesse da ANEEL e, muito menos, dano ou ameaça ao meio ambiente 
– até por restar evidenciado nos autos que o imóvel da apelante, situa-se em área com ocupação consoli-
dada, inclusive com o fornecimento regular de energia elétrica (fls. 19/20).

Assim é que não merece guarida a arguição de incompetência absoluta do juízo estadual: I) seja por 
restar patente o desinteresse da União, nos termos do artigo 109, I da Carta Magna”; II) seja porque a 
própria recorrente admite que, havendo licença a ser concedida, esta é da competência de órgão estadual, 
qual seja o INEMA.

Nessa linha, evidencia-se a absoluta insubsistência do argumento da parte apelante, pois o caso 
concreto não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no art. 109 da Constituição Federal, não ha-
vendo que se falar em competência da Justiça Federal, gizando-se, inclusive, que o Superior Tribunal de 
Justiça já se manifestou nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA 
POR CONSUMIDOR CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENER-
GIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. [...] 4. A competência, no caso, 
é da Justiça Estadual, a suscitada (STJ – AgRg nos EDcl no CC n. 48.182/RJ, Rel. Ministro Teori 
Albino Zavascki, DJU de 13/06/2005)”.

De igual maneira esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO 
DE LIMINAR PELO JUÍZO A QUO DETERMINANDO O RELIGAMENTO DE ENER-



REVISTA BAHIA FORENSE

300 301

REVISTA BAHIA FORENSE

SENVOLVIMENTO. NORMA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE 
BUSCA AMPARAR A SEGURANÇA DOS ADOLESCENTES. PROTEÇÃO EM NORMAS 
INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA DA ORGA-
NIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES. RATIFICADA PELO DECRETO Nº 99.710/90. 
REGRAS DE “BEIJING” - REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ADMINIS-
TRAÇÃO DA JUSTIÇA, DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRESCINDIBILIDADE DE SE 
PERQUIRIR A EXISTÊNCIA DE DOLO, BASTANDO PARA A PERFECTIBILIZAÇÃO 
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA A SIMPLES CONSTATAÇÃO DA DIVULGAÇÃO 
INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000829-48.2018.8.05.0191, em 
que figuram como Apelantes, RÁDIO BAHIA NORDESTE DE PAULO AFONSO LTDA e JOSÉ DE 
MATOS BRITO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso, mantendo-se in totum a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto 
do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta conjuntamente pela RÁDIO BAHIA NORDESTE DE 
PAULO AFONSO LTDA e por JOSÉ DE MATOS BRITO, por conduto de seu advogado, nos autos 
da Representação pela prática de infração administrativa com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério 
Público do Estado da Bahia, em face da sentença de fls. 34/35, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da 
Infância e da Juventude da Comarca de Paulo Afonso que confirmou a liminar de fl. 12 e os condenou 
solidariamente ao pagamento de multa no montante de 03 (três) salários mínimos vigentes à época da 
prática da infração.

Em suas razões recursais de fls. 37-v/39-v, suscitam, em suma, a atipicidade da conduta, ante a 
inexistência de violação do anonimato, da privacidade ou da imagem do adolescente.

De mais a mais, afirmam que a fotografia que acompanha a notícia não permite a identificação do 
infante em conflito com a lei, pois não traz qualquer imagem ou característica deste. Salientam, nessa 
linha, que “a publicação da notícia em questão decorreu do exercício do direito-dever de informação à socieda-
de. A notícia retrata a realidade, não se podendo identificar na sua divulgação algo capaz de causar desconforto, 
aborrecimento ou constrangimento para o adolescente infrator”.

Ante ao exposto, pugnam pela reforma da sentença, com escopo de que a demanda seja julgada 
improcedente.

Em sede contrarrazões de fls. 50/60, o órgão ministerial apelado manifestou-se pela manutenção 
integral da decisão adversada, pleiteando, ao final, o desprovimento do apelo.

Consigna o órgão ministerial que “a curiosidade que naturalmente surge quando graves ilícitos são 
praticados não pode levar à exposição do adolescente acusado, sob pena de violação do direito fundamental ao 
respeito. O direito de a sociedade obter informações sobre o fato, de grande importância para a democracia, 
encontra limitadores expressos, previstos nas normas antes cintadas, representando informações legislativas de-
vidamente amparadas nos direitos antes referidos”.

Em sede de juízo de retratação de fl. 61, a magistrada a quo manteve em todos os seus termos a 
decisão invectivada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de fls. 70/73, manifes-
tando-se pelo desprovimento do recurso.

Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC, encaminhem-se os autos à Secretaria para inclu-
são em pauta.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito 
recursal.

APELAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). FORNECIMENTO DE ENER-
GIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL 
ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA 
ESSENCIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. 
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEN-
TENÇA DE 1º GRAU REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 
MANTIDA (TJ/BA, Apelação nº 0000747-07.2015.8.05.0099 Foro de Origem : Foro da Comarca de 
Ibotirama Órgão : Segunda Câmara Cível Relatora : Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho).

Ademais, não há documentação que ateste que o serviço perquirido ocasionará danos ambientais, 
ou que seja uma edificação clandestina, e por óbvio, cabia a Concessionária/apelante demonstrar fato 
impeditivo do direito da impetrante/recorrida – o que não se revelou na espécie, em que se observa 
amplamente demonstrado que a negativa carece de razoabilidade, por tratar-se de área rural em desenvol-
vimento, sendo imprescindível o acesso a energia elétrica como forma de respeito à dignidade da pessoa 
humana.

No caso dos autos, tem-se que, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, propor-
cionalidade e dignidade da pessoa humana, determinar a prestação do serviço público de energia elétrica 
à parte apelada é a providência que melhor se adequa ao respeito à dignidade humana como fundamento 
do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III da CF/88), considerando-se que a recorrente careceu de 
comprovar a existência de qualquer dano ou ameaça de dano ao meio ambiente que decorra da ligação 
pretendida.

Desse modo, não possui razão a apelante quando defende a necessidade de licença ambiental 
específica para a ligação do serviço, cumprindo destacar que não há qualquer descumprimento de 
regras da ANEEL na hipótese vertente.

II – Da legalidade da conduta adotada pela apelante.
Reitera que na qualidade de concessionária encontra-se adstrita ao cumprimento de normas impos-

tas pela Agência Reguladora ANEEL.
Como consignado acima, não há qualquer descumprimento de regras da ANEEL, pois, mesmo 

o imóvel localizado em área de preservação permanente, não se mostra coerente a recusa de ligação de 
energia elétrica pela concessionária, quando na localidade onde situa o imóvel já existem outros usuários 
atendidos com o fornecimento normal de energia elétrica.

Além disso, o fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço essencial, e negar tal 
direito ao indivíduo é privá-lo de condições mínimas e dignas de sobrevivência.

Nesses termos, conclui-se que deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que 
concedeu a segurança, determinando a ligação do serviço de energia elétrica em favor do impetrante, ora 
apelado.

Ante o exposto, em conformidade com o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de 
CONHECER DO APELO para rejeitar as preliminares arguidas, e LHE NEGAR PROVIMENTO, 
mantendo-se incólume a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0000829-48.2018.8.05.0191. Relator(a): Des. Baltazar Miranda 
Saraiva, Quinta Câmra Cível, Julgado em 13/11/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINIS-
TRATIVA COM PEDIDO LIMINAR. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 
NA QUAL SE NARROU ATO INFRACIONAL COMETIDO POR ADOLESCENTE CON-
TENDO DETALHES QUE PERMITIA SUA IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCE-
DÊNCIA QUE MANTEVE A TUTELA ANTECIPADA E CONDENOU OS REQUERIDOS 
AO PAGAMENTO DE MULTA DE 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. SANÇÃO ADMI-
NISTRATIVA. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS. LIBERDADE DE IMPRENSA/
INFORMAÇÃO – CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 
E ADOLESCENTE INSERTA NOS ARTS. 143 E 247 DA LEI Nº 8.069/90 – POLÍTICA ES-
PECIAL DESTINADA À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOAS EM FASE DE DE-



REVISTA BAHIA FORENSE

302 303

REVISTA BAHIA FORENSE

8.2 Em princípio, não se publicará nenhuma informação que possa dar lugar à identificação 
de um jovem infrator. (grifamos).

Desse modo, verifica-se que a legislação sublinha a importância da proteção do direito do infante à 
vida privada. Consoante comenta Luís Lanfredi à respeito da supracitada regra, à fl. 23, da Série Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos do CNJ, “os jovens são particularmente sensíveis à estigmatização. (…) 
A regra 8 mostra que é necessário proteger os jovens dos efeitos nocivos da publicidade, nos meios de comunica-
ção de informações sobre o seu caso (por exemplo, o nome dos jovens delinquentes, acusados ou condenados).”.

Nesse sentido, a nosso viso, a vedação contida no art. 247 do ECA propõe-se alcançar a proteção 
integral da identidade da criança e do adolescente, preservando não apenas seus nomes ou suas imagens, 
mas, essencialmente, o próprio ser humano em formação.

Ademais, a norma é protetora de interesse da Administração Pública, na medida em que busca 
amparar o bem-estar e a segurança de crianças e adolescentes.

Para definir o alcance da vedação, o art. 247, ora em comento, correlaciona-se ao art. 143 do ECA, 
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, in verbis:

Art. 143 da Lei 8.069/1990 - É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos 
que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou ado-
lescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, 
inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (grifamos).

Desse modo, verifica-se que a identificação da criança ou adolescente pode ser direta ou indireta, 
ainda que por intermédio da divulgação do local do fato ou iniciais de nome e sobrenome, como ocorreu 
no caso em testilha. Ademais, consigna-se ser irrelevante se perquirir a existência de dolo, bastando para 
a perfectibilização da infração respectiva a simples constatação da divulgação indevida, sem autorização 
judicial.

Nesse diapasão, em casos paragonáveis à espécie, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA (INDE-
NIZATÓRIA) – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS 
DECORRENTES DA VEICULAÇÃO DA IMAGEM (FOTOGRAFIA) DE ADOLESCENTE 
EM MATÉRIA JORNALÍSTICA, NA QUAL SE NARROU A PRÁTICA DE ROUBO (AS-
SALTO) EM CASA LOTÉRICA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PRO-
CEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, RECONHECENDO A OBRIGAÇÃO 
DE INDENIZAR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA RÉ. LIBERDADE 
DE IMPRENSA/INFORMAÇÃO - CARÁTER NÃO ABSOLUTO - LIMITES CONSTITU-
CIONAIS (ART. 220, § 1º, DA CF/88) E INFRACONSTITUCIONAIS - NORMA DE PRO-
TEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE INSERTA NOS ARTIGOS 143 E 247 DA LEI Nº 
8.069/90 - POLÍTICA ESPECIAL DESTINADA À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DE PES-
SOAS EM FASE DE DESENVOLVIMENTO - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
(ART. 227 DA CD/88) - VIOLAÇÃO - OFENSA AO DIREITO DE RESGUARDO - DANO 
À IMAGEM IN RE IPSA. (…) 2.1 Especificamente quanto à hipótese dos autos - situação par-
ticular -, envolvendo direitos de personalidade (a imagem) de crianças e adolescentes, concebidos 
como pessoas em desenvolvimento, observa-se a existência de prévia eleição legislativa de interesse 
prevalecente, decorrência da própria proteção constitucional a eles destinada, consubstanciada na 
adoção da proteção integral e do melhor interesse (artigo 227 da Constituição Federal). 2.2 Essa 
especial proteção à imagem e identidade das crianças e adolescentes justifica-se na medida em que 
a personalidade infanto-juvenil tem características distintas da personalidade adulta, porquanto 
as crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Com efeito, à preservação de sua 
dignidade, tornou-se imperativa a proteção especial do ordenamento jurídico, consoante precei-
tuado pela Constituição Federal e positivado no âmbito infraconstitucional. 2.3 Trata-se, pois, de 
verdadeira política pública eleita pelo Constituinte e incorporada, no âmbito infraconstitucional, 
por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual faz expressa alusão à impossibilidade 
de veiculação da imagem de adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, consoante 
prescrevem os artigos 143 e 247 do mencionado diploma legal. 2.4 Os citados dispositivos têm 
por objetivo precípuo a proteção integral da identidade da criança e do adolescente que co-
metem comportamento conflitante com a lei, de modo a buscar, com isso, preservar não ape-
nas seus nomes ou suas imagens, mas, sobretudo, suas próprias pessoas, pois se encontram na 

Cuida-se de Apelação Cível interposta conjuntamente pela RÁDIO BAHIA NORDESTE DE 
PAULO AFONSO LTDA e por JOSÉ DE MATOS BRITO, em face da sentença de fls. 34/35, proferi-
da pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Paulo Afonso, que, nos autos 
da Representação pela prática de infração administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia em desfavor dos ora Apelantes, condenou-os solidariamente ao pagamento de multa no montante 
de 03 (três) salários mínimos, sob o fundamento de terem sido responsáveis pela veiculação de reporta-
gem jornalística tida como contrária à norma do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Como relatado, pugnam os Apelantes pela reforma do decisum, com o escopo de que a demanda 
seja julgada improcedente, suscitando, assim, a atipicidade de sua conduta.

Com efeito, a magistrada singular entendeu pela ocorrência de violação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, ante a veiculação da reportagem jornalística intitulada “Polícia Militar apreende 
drogas e prende suspeitos de tráfico de drogas em Paulo Afonso” que permitia identificação do adolescente ao 
qual se atribuiu a prática de ato infracional, in litteris:

“Na hipótese vertente, restou devidamente comprovado (fl. 08) que os requeridos efetivamente 
infringiram o art. 247 do ECA ao publicarem a notícia “Polícia Militar apreende drogas e prende 
suspeitos de tráfico de drogas em Paulo Afonso”, matéria esta que contém detalhes da ação policial, 
as iniciais do nome do adolescente, o local de sua apreensão, além do nome e foto dos maiores que 
forem presos na companhia do adolescente.

Tais elementos são por demais suficientes para a identificação do adolescente o que afasta a alegação 
da parte requerida e enseja a aplicação de multa”.

Deveras, como se observa, a sentença combatida adotada as premissas de que a infração à norma do 
ECA ocorre somente se: i) houver narração de atos infracionais específicos; ii) forem divulgados nomes, 
imagens ou sinais característicos que possam identificar o adolescente.

Depreende-se da norma em comento:

Art. 247 da Lei 8.069/90: Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qual-
quer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administra-
tivo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescen-
te envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que 
lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente.
§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena 
prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a 
suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até 
por dois números. (Expressão declarada inconstitucional pela ADIN 869-2). (grifamos).

A análise da norma perpassa pela Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das 
Nações Unidas, ratificada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, e das “Regras de Beijing” 
- Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude, res-
pectivamente vejamos:

Artigo 37 - Os Estados Partes zelarão para que:
(...)
c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que merece 
a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma 
pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de sua liberdade ficará separada dos adultos, 
a não ser que tal fato seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito a 
manter contato com sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias 
excepcionais; (grifamos)

Regra 08. Proteção da intimidade:
8.1 Para evitar que a publicidade indevida ou o processo de difamação prejudiquem os jovens, 
respeitar-se-á, em todas as etapas, seu direito à intimidade.
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ca, como anteriormente explicitado. Art. 104 do CDC. DESACOLHIMENTO. 8. Má aplicação 
do disposto no art. 81 e 103 do CDC. INOCORRÊNCIA. 9. Infração aos arts. 16 e 21 da Lei 
7.347/1985. INEXISTÊNCIA. 10. Infração às disposições legais que atribuem valor jurídico 
à transação em juízo. Não se trata de, na espécie, de homologação de transação. INACOLHI-
MENTO. Dos pedidos subsidiários. 1. Impugna o valor da condenação. O Recorrente reconhe-
ceu, após a revisão, a mesma quantia determinada na sentença como devida. IMPOSSIBILIDA-
DE. 2. Impugna a desproporcionalidade dos honorários advocatícios. Condenação em 20% 
pelo Juízo a quo. Desarrazoável. Redução para 10%. Princípio da proporcionalidade e razoabili-
dade. ACOLHIMENTO. 3. Impugna o índice de atualização monetária e juros. Condenação 
não-tributária. Correção monetária pelo INPC e juros pelo 1º-F da Lei 9.494/99. RE nº 870.947. 
INALTERABILIDADE. APELO CONHECIDO, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRES-
CRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, REJEITADAS AS TRÊS OUTRAS PRELIMINARES, 
E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE, PARA REDUZIR O PERCENTUAL DA 
CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0500125-22.2013.8.05.0039, 
onde figuram como Apelante A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU), representando o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), e como parte Apelada MANOEL OLIVEIRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR 
DE PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, REJEITAR AS OUTRAS TRÊS PREAMBULARES, 
E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor, pelos fatos e 
razões abaixo delineadas.

RELATÓRIO

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, representado pela Advocacia 
Geral da União (AGU), interpôs Recurso de Apelação em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA que, nos autos da Ação de Cobrança com Exibição, 
movida por MANOEL OLIVEIRA DE CARVALHO, julgou procedente “o pedido formulado pelo 
requerente na petição inicial, para fins de afastar a data estabelecida no acordo homologado nos autos da 
Ação Civil Pública n. 0002320-50.2012.4.03.6183 e condenou a autarquia federal requerida a proceder 
o pagamento do valor de R$ 9.011,43 (nove mil e onze reais e quarenta e três centavos), no prazo máxi-
mo de trinta dias, a contar do conhecimento dos termos da presente sentença pelo representante legal da 
autarquia requerida, referente a diferença apurada na revisão do benefício do requerente nos termos da 
fórmula de cálculo da RMI prevista no artigo 29, II da Lei 8213/91”, e, em consequência, declarou “a 
extinção do feito em epígrafe com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”, estabele-
cendo, ainda, “os índices de correção monetária previsto na legislação previdenciária para atualização dos 
benefícios, INPC, desde a data em que fora reconhecido o direito a revisão do benefício, Memorando n. 
140.073.674-6 de 07 de janeiro de 2006, e os juros de mora incidirão a partir da citação, aplicando-se a 
fórmula do art. 1º-F da Lei 9.494/99”, bem como condenou “o ente público requerido ao pagamento de 
honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em vinte por cento sobre o valor total da condena-
ção, com as devidas atualizações previstas em lei”.

Em suas razões (fls. 83/127), a Autarquia Federal pleiteia, prefacialmente, o recebimento do 
Apelo no seu duplo efeito.

Narra que a parte Autora “pretende o pagamento de parcelas vencidas da revisão do valor do benefício 
previdenciário de que é titular, por aplicação do disposto no art. 29, II, da Lei 8.213/91, com a antecipação 
do cronograma de pagamentos estabelecido na Ação Civil Pública 0002320-59.2012.403.6183”, porém, a 
“revisão do artigo 29, inciso II, da Lei 8.213/91 já foi realizado, conforme conforme documento de fl.: 71” 
(fl. 84).

Alega, preliminarmente, que houve violação quanto ao pedido coletivo, em virtude da: 1. Falta de 
Interesse de Agir por Inadequação da Via Eleita e por desnecessidade da prestação jurisdicional plei-
teada, sob a justificativa que o benefício já transacionado e resolvido na Ação Civil Pública nº 0002320-
59.2012.4.03.6183; 2. Incompetência do Juízo por ofensa à sistemática da competência e execução 

condição peculiar de desenvolvimento, fase em que seu caráter ainda está em formação. Ao 
editá-las, o legislador houve por bem protegê-los/preservá-los de qualquer divulgação depreciativa 
de sua imagem, de maneira a, pelo menos, minorar a repercussão negativa que atos dessa natureza 
trazem ao psíquico de qualquer ser humano. […] RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, 
REsp nº 1.297.660/RS, Quarta Turma, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgado em 
7/10/2014, DJe 16/10/2015).

ADMINISTRATIVO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) - PICHA-
ÇÃO - NOTÍCIA EM JORNAL ENVOLVENDO MENORES COMO AGENTES DE CON-
DUTAS ILÍCITAS - AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - INE-
XISTÊNCIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI 8.069/90, ART. 247 - PRECEDENTES 
STJ. - É vedado aos órgãos de comunicação social a divulgação total, ou parcial, de atos ou fa-
tos denominados infracionais atribuídos a criança ou adolescente, sem a devida autorização 
do MM. Juiz da Infância e da Juventude. - Sendo de conhecimento da imprensa a existência de 
representação da Curadora contra os menores, por danos ao patrimônio público, descabe a alegação 
de inocorrência de ato infracional a justificar a conduta do recorrente. - “A criança e o adolescente 
têm direito ao resguardo da imagem e intimidade. Vedado, por isso, aos órgãos de comunicação 
social narrar fatos, denominados infracionais, de modo a identificá-los” (REsp. 55.168/RJ, DJ de 
9.10.1995). - Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp nº 130.731/SP, Segunda Turma, Rel. 
Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, julgado em 15/04/2004, DJ 28/06/2004).

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, 
mantendo-se in totum a sentença vergastada.

*****

(TJBA – Apelação nº 0500125-22.2013.8.05.0039. Relator(a): Des. Osvaldo de Almeida 
Bomfim, Quarta Câmara Cível, Julgado em 11/06/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SEN-
TENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO INSS. Dos fundamentos. Das pre-
liminares. 1. Falta de Interesse de Agir. Incidente de Uniformização de Jurisprudência tombado 
sob o nº 0301146-34.2013.8.05.0001. Ação Individual. Interesse reconhecido. REJEITADA. 2. 
Incompetência do Juízo. Não se trata de ação executiva ou cumprimento de sentença, mas sim, de 
ação de conhecimento de cobrança de benefício. REJEITADA. 3. Prescrição de trato sucessivo. 
Existindo ação judicial, a prescrição quinquenal será contada a partir da data do ajuizamento. 
ACOLHIMENTO. 4. Decadência. Prazo decadencial de 10 anos. Memorando-Circular nº 21/
DIRBEN/PFEINSS datado de 15/04/2010. Cessação do benefício em 28/02/2011. Art. 103 da 
Lei nº 8.213/91. Inocorrência. REJEITADA. No mérito. 1. Má aplicação da disciplina dos 
efeitos de acordos em ACP’s sobre direitos previdenciários e que 2. o acordo em Ação Civil 
Pública fez coisa julgada erga omnes em 05/09/12. Aplicação do CDC. O acordo firmado nos 
autos da ação civil pública sob o nº 0002320-59.2012.4.03.6183 apenas legitimou o ingresso em 
Juízo da revisão de benefício previdenciário, questão regulamentada pelo inciso II, do art. 29, da 
Lei nº 8.231/91, entretanto, não se aplica os efeitos do mencionado acordo. NÃO ACOLHIMEN-
TO. 3. Razoabilidade do cronograma para pagamento das parcelas atrasadas previsto na 
ACP. Termos do acordo não aplicado em ação de conhecimento individual. INDEFERIMEN-
TO. 4. Inobservância da relevância Jurídica à participação do Ministério Público Federal e 
Sindicato Nacional no acordo, bem como sua homologação pelo Juízo Federal competente. 
Não se trata de revogação da decisão proferida por Juiz Federal, mas, sim, uma ação de cobrança. 
INAPLICABILIDADE. 5. Ofensas aos princípios do processo legal, da boa-fé, da separação 
e harmonia entre os poderes, e aos critérios “da oralidade, simplicidade, informalidade, eco-
nomia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação” 
e 6. Violação às normas constitucionais que instituem orçamentos públicos exigem. Alegações 
genéricas que, por si sós, não tem o condão de modificar o julgado desse voto, entendendo este Jul-
gador pela condenação da Autarquia Federal ao pagamento do valor a título de revisão do benefício 
e, ainda, por entender competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA. NÃO 
DEFERIMENTO. 7. Ofensa à natureza do direito social à previdência e assistência social. 
Não há que se falar em sobreposição de ação individual ao acordo entabulado em Ação Civil Públi-
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Atendidos os requisitos de admissibilidade, quais sejam: isenção legal do preparo (art. 1.007, § 
1º, do CPC - “São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo 
Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autar-
quias, e pelos que gozam de isenção legal”), e tempestividade (sentença publicada em 18/12/17 no DJE e 
interposição do recurso em 09/01/18).

Desta forma, estando enquadrado na norma prevista no art. 1.012, caput, do CPC, conheço e 
recebo o presente Apelo em seu duplo efeito.

Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Exibição proposta por Manoel Oliveira de Carvalho, em face 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pleiteando o recálculo das parcelas em atraso do beneficio 
do Auxílio Doença por Incapacidade concedido na vigência da Lei nº 9.876/99, pugnando, para tanto, a 
utilização da fórmula disciplinada no art. 29, II, da Lei nº 8.213/91.

Das preliminares.
Falta de Interesse de Agir por Inadequação da Via Eleita e por desnecessidade da prestação 

jurisdicional pleiteada, sob a justificativa que o benefício já transacionado e resolvido na Ação Civil 
Pública nº 0002320-59.2012.4.03.6183.

Esta questão, contudo, já foi submetida ao Pleno deste Tribunal de Justiça, através do incidente 
de uniformização de jurisprudência tombado sob o nº 0301146-34.2013.8.05.0001 e extraído desses 
mesmos autos, da relatoria Desa. Gardênia Duarte, no qual restou firmado o entendimento de que deve 
ser reconhecido o interesse de agir em casos como o ora analisado, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM APELAÇÃO CÍVEL. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ART. 
29, INCISO II, C/C ART. 18, INCISO I, a, DA LEI Nº 8.213/91. QUESTIONAMENTO 
ACERCA DO INTERESSE DE AGIR DO SEGURADO, ANTE O JULGAMENTO DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0002320-59.2012.4.03.6183/SP. MATÉRIA OBJETO DE DI-
VERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS CÍVEIS DO TRIBUNAL. INDISCUTÍVEL PRE-
SENÇA DO INTERESSE DE AGIR INDIVIDUAL. COISA JULGADA COLETIVA QUE, 
A UM SÓ TEMPO, BENEFICIA O SEGURADO MAS TAMBÉM O PREJUDICA, ANTE A 
FIXAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO DIFERIDO. ACOLHIMENTO EM PARTE DO 
PRESENTE INCIDENTE PARA RECONHECER A PRESENÇA DO INTERESSE DE 
AGIR E A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA INDIVIDUAL PARA 
DISCUTIR O PRAZO DE PAGAMENTO ESTIPULADO PELA AUTARQUIA NA AÇÃO 
COLETIVA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 103, III, DO CDC. INCIDEN-
TE ACOLHIDO PARA RECONHECER A PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR E A 
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL PARA FINS 
DE DISCUSSÃO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. (Grifo nosso. TJBA, Tribunal 
Pleno, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0301146-34.2013.8.05.0001, da minha 
relatoria, julgado em 14/10/15).

Assim, entendo que a celebração de acordo nos autos de Ação Civil Pública não impede o exercício 
do direito ao efetivo acesso à Justiça pela parte que se sentir prejudicada, portanto, reconheço o inte-
resse de agir do Autor, ora Apelado, por pretender, individualmente, a imediata revisão, bem como a 
condenação da autarquia ao pagamento das diferenças devidas, razão pela qual rejeito esta preliminar.

Incompetência do Juízo por ofensa à sistemática da competência e execução atinente ao pro-
cesso coletivo e em razão de que a propositura de execuções individuais ocorreram fora do âmbito de 
competência do Juízo que tramitou a ACP.

Aqui, é salutar entender que não se trata de ação executiva ou cumprimento de sentença, mas sim, 
ação de conhecimento de cobrança ajuizada pelo beneficiário que possui, como alhures reconhecido, 
direito de assim fazê-lo.

Ademais, a SÚMULA nº 183 do STJ afirma que: “Compete ao Juiz Estadual, nas comarcas que 
não sejam sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figure no 
processo”.

Desse modo, rejeito, também, esta preliminar
Da prescrição.
Apesar de não ser alegada pelo Recorrente, mas sendo matéria de ordem pública, analiso-a.

atinente ao processo coletivo e em razão de que a propositura de execuções individuais ocorreram fora do 
âmbito de competência do Juízo que tramitou a ACP; 3. Prescrição quanto as parcelas vencidas há mais 
de cinco anos a contar do ajuizamento da presente demanda individual; e 4. Decadência do direito de 
revisão individual com relação a benefícios concedidos há mais de 10 anos, nos termos do art. 103 
da Lei 8.213/91.

Ainda, aduz que: 5. Má aplicação da disciplina dos efeitos de acordos em ACP's sobre direitos 
previdenciários, especialmente interpretando-se erroneamente a sistemática do Código de Defesa do 
Consumidor e, também, diante da desconsideração das disposições do referido Acordo, especialmente 
daquelas que não admitem a antecipação dos pagamentos; 6. O acordo em Ação Civil Pública fez coisa 
julgada erga omnes em 05/09/12 por inaplicabilidade do CDC; 6. Razoabilidade do cronograma para 
pagamento das parcelas atrasadas previsto na ACP (princípio da isonomia); 5. Inobservância da rele-
vância Jurídica à participação do Ministério Público Federal e Sindicato Nacional no acordo, bem 
como sua homologação pelo Juízo Federal competente, cuja decisão não pode ser revogada por outros 
Juízes fora da sistemática recursal; 6. Ofensas aos princípios do processo legal, da boa-fé, da separação 
e harmonia entre os poderes, e aos critérios “da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”; 7. Violação às 
normas constitucionais que instituem orçamentos públicos exigem; 8. Ofensa à natureza do direito 
social à previdência e assistência social, quando a pretensão em ação individual sobreponha ao acordo 
realizado em ACP; 9. Má aplicação do disposto no art. 81 e 103 do CDC; 10. Infração aos arts. 16 e 
21 da Lei 7.347/1985; e 11. Infração às disposições legais que atribuem valor jurídico à transação 
em juízo, tais como o art. 487, III, b, do CPC/2015.

Impugna, também, subsidiariamente: 12. O valor da condenação, afirmando que deveria ser 
abatido administrativamente os valores já pagos administrativamente; 13. A desproporcionalidade dos 
honorários advocatícios, requerendo a redução para 10% (dez por cento), pois trata-se de processo sim-
ples e que não houve a fase de instrução; e 14. O índice de atualização monetária, pleiteando a aplicação 
da TR, asseverando que, “apesar de recentemente o STF ter concluído o julgamento do RE 870.947, ainda 
não se manifestou sobre a modulação dos efeitos da decisão, bem como, em casos análogos a este em que há grave 
repercussão financeira tem dado efeitos prospectivos as suas decisões” (fl. 123).

Por fim, prequestiona o art. 2º, 5º, caput, incisos XXXV, XXXVI e LIV, 6º, 24, II, 127 , 129, 163 
a 169, 201 e 202 todos da CF/88; arts. 17, 330, II, 485, I e, V, VI, 487, III, “b”, 502, 778,786, 783, 
924, II, todos do CPC/15; arts. 2º, 16 e 21, todos da Lei nº 7.347/85; arts. 2º e 51, II e III, ambos da 
Lei nº 9.099/95; art. 1º da Lei nº 10.259/2001; art. 5º, II, “b”, e III, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 
75/1993; e arts. 81 e 103 do CDC.

Por fim, requer que a Apelação seja recebida em seus efeitos legais e, no mérito, seja dado pro-
vimento ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença com o julgamento de improce-
dência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna para que sejam enfrentada toda a matéria discutida 
para fins de prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Especial/Extraordinários, assim 
como sejam acolhidos os pleitos alternativos.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou as contrarrazões às fls. 128/143, requerendo 
a confirmação da sentença, “vez que inexistem nulidades ou injustiças a serem reconhecidas” (fl. 143).

Por fim, devolvo os autos com o presente relatório, nos termos do art. 931 do CPC, ao tempo em 
que solicito dia para julgamento.

VOTO

Da admissibilidade.
Destaca-se, inicialmente, que além da interposição do Recurso Voluntário, subiram os autos tam-

bém por força do duplo grau obrigatório, por tratar-se de REMESSA NECESSÁRIA, a teor do art. 
496, I, do CPC (Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confir-
mada pelo tribunal, a sentença: proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações de direito público).

Cumpre, ainda, observar que o Apelo foi interposto em face decisão publicada quando já em vigor 
o CPC/15, razão pela qual a sua admissibilidade deve ser analisada em conformidade com o novo 
regramento.
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Logo, como o ajuizamento da demanda ocorreu em 26/06/13, posterior, portanto, à 15/10/12, 
tenho que as parcelas a serem pagas pelo Apelante serão àquelas previstas cinco anos antes de 26/06/13, 
ou seja, a partir de 26/06/08, restando as anteriores a esta data prescritas.

Portanto, acolhe-se esta preliminar.
Decadência do direito de revisão individual com relação a benefícios concedidos há mais de 

10 anos, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/91.
Quanto a essa matéria, o art. 103 da Lei nº 8.213/91 prevê:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a 
revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, do ato de 
deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de dez anos, contado: 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 2019)
I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em 
que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 
871, de 2019)
II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou 
cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de 
benefício, no âmbito administrativo (Grifo nosso).

In casu, observa-se que, como anteriormente mencionado, o direito à revisão em questão foi reco-
nhecido com a publicação do Memorando-Circular nº 21/DIRBEN/PFEINSS datado de 15/04/2010, 
antes, portanto, de decorridos 10 (dez) anos da concessão do benefício da parte autora, ademais, confor-
me carta de comunicação do INSS afirmando que a cessação do benefício ocorrera em 28/02/2011. Logo, 
não há se falar em decadência, rejeitando-se a presente preliminar.

No mérito.
Má aplicação da disciplina dos efeitos de acordos em ACP’s sobre direitos previdenciários, 

especialmente interpretando-se erroneamente a sistemática do Código de Defesa do Consumidor e, tam-
bém, diante da desconsideração das disposições do referido Acordo, especialmente daquelas que não 
admitem a antecipação dos pagamentos.

Sabe-se, inicialmente, que o art. nº 81 e parágrafo único, do CDC, dispõe:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindivi-
duais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transin-
dividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum (grifo nosso).

Neste passo, entende-se pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
De outro modo, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 

induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 
ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajui-
zamento da ação coletiva” (art. 104 do CDC).

Assim, o acordo firmado nos autos da ação civil pública sob o nº 0002320-59.2012.4.03.6183 
apenas legitimou o ingresso em Juízo da revisão de benefício previdenciário, questão regulamentada pelo 
inciso II, do art. 29, da Lei nº 8.231/91, assim, não há que se falar em aplicar os termos do mencionado 
acordo quanto ao pagamento tabelado do benefício e da forma de revisão do cálculo aplicado.

Nesse ínterim, não acolho esta pretensão.

Neste ponto, dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91: “Prescreve em cinco anos, a con-
tar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer 
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 
forma do Código Civil”. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Assim, sabendo-se que o direito à revisão na forma do art. 29, inciso II, da Lei 8.213/91 foi re-
conhecido pelo próprio INSS com a publicação do Memorando-Circular nº 21/DIRBEN/PFEINSS 
datado de 15/04/2010, e a ação ajuizada em 26/06/13, não há que se falar em prescrição quinquenal 
para a busca da tutela jurisdicional, pois, dentro do período de 5 (cinco) anos.

Quanto a prescrição de trato sucessivo alegado pelo Recorrente, quanto as parcelas vencidas há 
mais de cinco anos a contar do ajuizamento da presente demanda individual, tenho que, nesse particular, 
assiste razão o mesmo. Vejamos.

Com a data da publicação memorando (15/04/10), houve a interrupção do prazo prescricional, 
iniciando-se (agora pela metade), a partir dessa data, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 
e Decreto-Lei nº 4.597/42.

Sabe-se ainda, que o benefício revisado refere-se ao período de 17/04/07 a 28/02/11, conforme fl. 
20 dos autos e a ação ajuizada em 26/06/13.

Nesta senda, analiso como a Jurisprudência dos Tribunais tem se posicionado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 
EFEITOS DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MEMORANDO-CIRCU-
LAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFEINSS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Hipótese em 
que o segurando não pode se beneficiar da interrupção da prescrição operada pelo reconhe-
cimento do direito pelo devedor em virtude da edição do Memorando-Circular Conjunto 
nº 21/DIRBEN/PFEINSS, considerando que o ajuizamento da demanda se deu após trans-
corrido mais da metade da data do ato que a interrompeu. Nessa circunstância, a prescrição 
rege-se pela regra disposta no enunciado da Súmula 85 do STJ, de maneira que a prescrição 
atinge as parcelas vencidas no período que antecedeu ao quinquênio anterior ao ajuizamento 
da ação. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078471430, Nona Câmara Cível, Tribu-
nal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2018)

[…] Com efeito, razão possui este Recorrente. Como bem asseverado, após a data de publicação 
do memorando, como houve interrupção da prescrição, ela voltou a correr pela metade nos ter-
mos do art. 9º do Decreto 20.910/32. Vale dizer, independentemente da data de concessão do 
benefício, tratando-se de prestação de trato sucessivo, o fator determinante para o aproveitamento 
da interrupção da prescrição é o fato de o benefício estar ativo quando no quinquênio anterior à 
edição do memorando. Para os benefícios ativos no quinquênio que antecedeu o memoran-
do, ou seja, desde 15.04.2005 até 15.04.2010, tem-se, ainda, as seguintes situações: (a) se 
o segurado ingressar com ação judicial até 15.10.2012 (dois anos e meio contados do ato 
que reconheceu o direito do segurado), são devidas as parcelas que vencerem no quinquê-
nio que antecedeu a edição do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS. 
Portanto, são devidas as parcelas vencidas desde 15.04.2005; (b) se o segurado ingressar 
com ação judicial após 16.10.2012, aplica-se a regra disposta no enunciado da Súmula 85 
do STJ, de maneira que a prescrição atinge as parcelas vencidas no período que antecedeu 
ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Considerando que o benefício em questão foi 
concedido em 25/07/2008, cessado em 11/12/2008, ou seja, no quinquênio que antecedeu a edição 
do Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, e a ação ajuizada em 10.05.2012, a 
segurada deve se beneficiar da interrupção da prescrição. (Grifo nosso. Classe: Apelação, Número 
do Processo: 0008769-19.2012.8.05.0080,Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA,Publi-
cado em: 11/12/2018)

Ainda, no próprio memorando, tem a seguinte previsão: “4.7 podem ser objeto de revisão os benefícios 
em que o segurado postula judicialmente a revisão, cabendo, no entanto, prévia comunicação com a unidade 
da Procuradoria, para os procedimentos cabíveis e para evitar o pagamento em duplicidade; existindo ação 
judicial, a prescrição quinquenal será contada a partir da data do ajuizamento”.

Assim, também entendo que “o segurando não pode se beneficiar da interrupção da prescrição 
operada pelo reconhecimento do direito pelo devedor em virtude da edição do Memorando-Circular 
Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, considerando que o ajuizamento da demanda se deu após trans-
corrido mais da metade da data do ato que a interrompeu".
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Não há, então, o que se falar em abatimento dos valores administrativos, se o próprio Recorrente 
reconheceu, após a revisão, a mesma quantia devida determinada na sentença e, ainda, não há provas, nos 
autos, de qualquer pagamento administrativo.

Impugna a desproporcionalidade dos honorários advocatícios, requerendo a redução para 10% 
(dez por cento), pois trata-se de processo simples e que não houve a fase de instrução.

Quanto a condenação em honorários sucumbenciais, o percentual de 20% arbitrado, apresenta-se 
inadequado ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, estando estabelecida no patamar máximo 
previsto no Código Processual Civil, devendo-se ser readequado para o percentual de 10% (dez por cen-
to), em razão do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importân-
cia da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a teor do art. 85, 
§ 2º, I a IV, do mesmo diploma legal.

Do art. 85, § 11, do CPC.
A sentença objurgada condenou “o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência, que arbitro em vinte por cento sobre o valor total da condenação, com as devidas atualizações 
previstas em lei” (fl. 78).

Assim, tendo acolhimento parcial nesse recurso, deixo de aplicar o quanto disposto no art. 
85, § 11º, do CPC.

Impugna o índice de atualização monetária, pleiteando a aplicação da TR, asseverando que, 
“apesar de recentemente o STF ter concluído o julgamento do RE 870.947, ainda não se manifestou sobre a 
modulação dos efeitos da decisão, bem como, em casos análogos a este em que há grave repercussão financeira 
tem dado efeitos prospectivos as suas decisões” (fl. 123).

Nesse passo, verifico que a sentença objurgada considerou: “Ressalto que deverão ser aplicados os 
índices de correção monetária previsto na legislação previdenciária para atualização dos benefícios, INPC, 
desde a data em que fora reconhecido o direito a revisão do benefício, Memorando n. 140.073.674-6 de 07 de 
janeiro de 2006, e os juros de mora incidirão a partir da citação, aplicando-se a fórmula do art. 1º-F da Lei 
9.494/99” (fl. 77).

Sobre o regime dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, 
o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 870.847 (tema nº 810), em sede de Repercussão Geral, 
estabeleceu que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros 
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo 
o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Quanto ao índice de correção monetária deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E), na parte em que disciplina a atualização monetária, não havendo que se falar 
em modificação, portanto, da sentença, quantos aos índices aplicados aos juros e correção monetária.

Ademais, se reconhece, nessa fase, de conhecimento, que os índices aplicados foram corretos,em 
consonância com os entendimentos firmados pelo STF, no RE 870.947/SE, e STJ, no Recurso Especial 
n. 1.495.146/MG, não se tratanto, por conseguinte, de execução como anteriormente supracitado, por-
tanto, não há que se falar, neste momento, em prejuízo financeiro.

Não se acolhe este pleito.
Do prequestionamento.
Ficam prequestionados todos os artigos questionados pelo Apelante.
Da remessa necessária.
Tendo o Juízo a quo reconhecido a possibilidade de revisão do benefício e já tendo sido alterada 

sentença quanto à prescrição de trato sucessivo e dos honorários, confirma-se, em reexame necessário, 
os demais termos do decisum hostilizado, é a medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação, acolher a preliminar de 
prescrição de trato sucessivo e rejeitar as outras três e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, confir-
mando a sentença, em reexame necessário, nos seus demais termos, conforme o presente voto.

*****

O acordo em Ação Civil Pública fez coisa julgada erga omnes em 05/09/12 por inaplicabilidade 
do CDC.

Neste contexto, como acima visto, não se acolhe este fundamento, pois, como já mencionado, a 
prévia existência da coisa julgada coletiva não constitui óbice ao exercício do direito de ação individual 
no que tange à discussão do cronograma de pagamento das diferenças geradas pelos novos cálculos dos 
benefícios previdenciários.

Razoabilidade do cronograma para pagamento das parcelas atrasadas previsto na ACP (prin-
cípio da isonomia).

Neste ponto, observa-se que, na carta comunicado enviado pelo INSS à fl. 20, o mesmo afirma que 
o pagamento da diferença está prevista para o dia 05/2020, porém, pelos mesmo fundamento anterior-
mente explanado, esta previsão não merece ser considerada, haja vista o ingresso de ação individual de 
cobrança pelo Autor, ora Apelado.

Assim, não acolho esta pretensão.
Inobservância da relevância Jurídica à participação do Ministério Público Federal e Sindicato 

Nacional no acordo, bem como sua homologação pelo Juízo Federal competente, cuja decisão não 
pode ser revogada por outros Juízes fora da sistemática recursal.

Não merece prosperar esta fundamento, pois, como exaustivamente explicado nesse voto, não se 
trata de revogação da decisão proferida por Juiz Federal, mas, sim, uma ação individual de cobrança, 
não havendo que se falar em inobservância da participação do Ministério Público Federal ou Sindicato 
Nacional.

Motivo pelo qual, afasta-se este fundamento.
Ofensas aos princípios do processo legal, da boa-fé, da separação e harmonia entre os poderes, 

e aos critérios “da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bus-
cando, sempre que possível, a conciliação ou a transação” e Violação às normas constitucionais que 
instituem orçamentos públicos exigem.

Alegações genéricas que, por si sós, não tem o condão de modificar o julgado desse voto, enten-
dendo este Julgador pela condenação da Autarquia Federal ao pagamento do valor a título de revisão do 
benefício e, ainda, por entender competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA.

Pedido não acolhido.
Ofensa à natureza do direito social à previdência e assistência social, quando a pretensão em 

ação individual sobreponha ao acordo realizado em ACP.
Esta questão já foi amplamente debatida em tópico anterior desse voto, assim, desacolho essa 

argumentação.
Má aplicação do disposto no art. 81 e 103 do CDC.
Não merece deferimento essa alegação, pois entendo correta a aplicação desses artigos, como, 

também, aplico no julgamento deste Apelo.
Infração aos arts. 16 e 21 da Lei 7.347/1985.
Não provejo este fundamento, pelas razões anteriormente explicitadas, no que tange aos efeitos da 

sentença em ação civil pública e a aplicação do CDC.
Infração às disposições legais que atribuem valor jurídico à transação em juízo, tais como o 

art. 487, III, b, do CPC/2015.
O art. 487, III, “b”, do CPC dispõe: “Haverá resolução de mérito quando o juiz: homologar: a 

transação”.
Não se trata de homologação de transação como já anteriormente explicado, portanto, não há que 

se falar em infração as atribuições legais que atribuem valor jurídico.
Não prospera o apelo, por este fundamento.
Dos pedidos subsidiários.
Impugna o valor da condenação, afirmando que deveria ser abatido administrativamente os va-

lores já pagos administrativamente.
Analisa-se da carta enviada pelo próprio INSS, o valor por ele considerado de R$ 9.011,43 (fl. 20), 

o mesmo aplicado na sentença: “CONDENO a autarquia federal requerida a proceder o pagamento do valor 
de R$ 9.011,43 (nove mil e onze reais e quarenta e três centavos), no prazo máximo de trinta dias, a contar 
do conhecimento dos termos da presente sentença pelo representante legal da autarquia requerida, referente a 
diferença apurada na revisão do benefício do requerente nos termos da fórmula de cálculo da RMI prevista no 
artigo 29, II da Lei 8213/91” (fl. 77).



REVISTA BAHIA FORENSE

312 313

REVISTA BAHIA FORENSE

Assim, examinados os autos, lanço o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da Primeira 
Câmara Cível, nos termos do art. 931, do Novo Código de Processo Civil, para inclusão do feito em 
pauta de julgamento, salientando que o presente recurso não é passível de sustentação oral, nos termos do 
art. 937, inciso VIII, do CPC/2015 e art. 187, § 2º, do RITJBA.

VOTO

1. Fica consignado que, a partir deste ponto, as remissões feitas neste decisum aos documentos ou 
manifestações se referem à numeração de folhas apostas pelo Sistema SAJ, onde os fólios da demanda de 
origem se encontram alocados.

2. De início, cabe repelir a preliminar de coisa julgada suscitada pelo agravado.
Isto ocorre porque a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0020522-14.2015.8.05.0000 

referiu-se à ação de origem distinta da que gerou o presente recurso, inocorrendo, também, identidade 
de partes.

Importa ressaltar que no atual agravo se observa situação fática diferente daquela verificada na in-
surgência anterior, havendo, inclusive, nestes fólios, manifestação expressa da Caixa Econômica Federal, 
consignando expressamente o seu interesse no litígio.

Ademais, vale grifar o conteúdo do art. 502, do Código de Processo Civil, que preconiza:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a deci-
são de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso sob comento, o decisum que o recorrido pretende invocar como paradigma para a sua ale-
gação de coisa julgada versou sobre a Justiça competente para apreciar determinada ação judicial.

Ocorre que o tema competência é de natureza intrinsecamente processual, não se referindo ao mé-
rito da ação principal, o que também demonstra a inviabilidade de acolhimento da preliminar ventilada, 
nos termos da norma adjetiva citada.

Em razão deste panorama, rejeita-se a alegação prefacial de coisa julgada.
3. Em caráter inicial, foi proposta ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária por 

vinte e um autores contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS.
O juiz de origem determinou a cisão do referido processo e a postulação individual de cada autor, 

objetivando evitar o tumulto processual (fls.863/864).
Implementado tal comando, foi gerada a ação de origem, tombada sob o nº 0700028-

79.2016.8.05.0250, que versa sobre responsabilidade obrigacional baseada em contrato de seguro habi-
tacional. Na aludida demanda, o autor, ora agravado, financiou imóvel através do programa do Sistema 
Financeiro de Habitação.

Tal sistema de financiamento da casa própria possui em seu bojo contratos que são garantidos pelo 
FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais.

Com base na alegação de ocorrência de vícios incidentes sobre a sua habitação, o mutuário deman-
dou contra a seguradora responsável, objetivando o ressarcimento dos prejuízos acarretados e seus demais 
consectários legais.

O juiz a quo, então, deixou de apreciar o pedido de inclusão, no polo passivo da demanda, da Caixa 
Econômica Federal, fixando os honorários periciais no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais).

Diante da referida manifestação judicial, a companhia seguradora ré apresentou este agravo de 
instrumento.

Feita esta pequena digressão, necessária para a correta compreensão da demanda, passa-se à 
análise do cerne recursal.

4. Examinando detidamente os autos e da análise de outros julgados deste Egrégio Tribunal de 
Justiça acerca da matéria, entendo ser o caso de revisão do meu entendimento anterior, pelo que passo a 
adotar nova diretriz, alinhada ao entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça e jurispru-
dência correlata.

Pois bem, primeiramente, observa-se que o art. 1º – A, da Lei nº 12.409/2011 disciplina a inter-
venção da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam risco ou impacto jurídico ao FCVS, nos 
seguintes moldes:

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0011951-20.2016.8.05.0000. Relator(a): Desa. Maria de 
Loudes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Julgado em 10/09/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATI-
VO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPOSTA CONTRA A 
SEGURADORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONTRATO DE 
SEGURO ACESSÓRIO AO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DISCUSSÃO ENTRE 
A SEGURADORA E O MUTUÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES 
SALARIAIS – FCVS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, REJEITADA. COMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE 
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO, APLICANDO OS CRI-
TÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS, EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, PELO STJ NOS 
RECURSOS ESPECIAIS 1.091.363/SC E 1.091.393/SC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 
150, DO STJ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISUM AGRAVADO REFOR-
MADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0011951-
20.2016.8.05.0000, de SIMÕES FILHO, em que figura como Agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS, e como Agravado HILÁRIO GONÇALVES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade EM DAR PROVIMENTO ao Agravo de 
Instrumento, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL 
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª 
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Simões Filho. A aludida 
manifestação judicial, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por HILÁRIO GONÇALVES DE 
SOUZA, deixou de apreciar o pedido de inclusão, no polo passivo da demanda, da Caixa Econômica 
Federal, fixando os honorários periciais no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

A agravante, irresignada, alegou que o pronunciamento vergastado não pode subsistir, visto que o 
ingresso da Caixa Econômica Federal na lide é imprescindível para a análise integral da questão posta, o 
que demandaria a remessa dos fólios para a Justiça federal.

Sustentou, ainda, que o ato hostilizado olvidou-se de aplicar o art. 1- A, da Lei Federal nº 
13.000/2014, que afasta qualquer dúvida quanto a necessidade de manifestação prévia da CEF sobre o 
vínculo original dos imóveis dos autores em casos como tais.

Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo correlato, no sen-
tido de ser declinada a competência para a Justiça Federal e a intimação da CEF para manifestar interesse 
no feito.

Juntou os documentos de fls.34/623.
O Desembargador Maurício Kertzman Szporer, para quem o recurso foi distribuído por sorteio, 

declinou da competência para apreciação da insurgência, determinando a redistribuição dos autos para 
esta Relatora, em razão da prevenção constatada (fls.625/626).

A manifestação judicial monocrática de fls.630, reservou-se para apreciar a suspensividade após a 
formação do contraditório.

O agravado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao presente agravo de instru-
mento, sustentando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda (fls.634/677).

Por fim, requereu o improvimento ao recurso, colacionando os documentos de fls. 678/717.
Foi determinada a intimação da CEF (fls. 719).
A Caixa Econômica Federal manifestou-se nos fólios (fls. 724), sustentando interesse no feito 

e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
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FICA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUN-
CIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte a quo decidiu a respeito do juízo responsável para solucionar a controvérsia a respeito do 
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. O recurso especial, por outro lado, pretendeu 
antecipar a resposta sem, contudo, ilidir a conclusão de que tal reposta não pode ser dada 
pelo juízo estadual, mas apenas pelo juízo federal, nos termos da Súmula n. 150 do STJ, 
aplicável a hipótese (grifo nosso). Nesse contexto, não se conhece do recurso especial no caso em que 
seus fundamentos se encontram dissociados do contexto dos autos. Apontado como violado dispositivo de 
lei sem comando normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão atacado e possuindo o recurso 
especial razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas delineadas, impõe-se a aplicação 
da Súmula n. 284/STF.
2. Não pode esta Corte decidir sobre o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, questão que 
deve ser decidida pelo Juízo competente, sob pena de supressão de instância (e.g. EDcl no AgRg no REsp 
1005815/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2009).
3. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante combateu apenas o mérito do acórdão anterior, 
furtando-se de rebater especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, é entendi-
mento pacífico deste Superior Tribunal sobre a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece 
reforma.
5. Agravo regimental não provido.” (STJ, T2 - SEGUNDA TURMA, Min. Mauro Campbell Mar-
ques, AgRg no REsp 1403462 MG 2013/0305348-1, Publicação: DJe 28/10/2014, Julgamento: 21 de 
Outubro de 2014)

Os arestos desta Corte Estadual, apresentados abaixo, também comungam desta percepção:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA 150 DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓ-
RIA. SEGURO. MÚTUO HABITACIONAL. SFH. FCVS. RECURSO REPETITIVO. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR O INTERESSE JURÍDICO DA CEF NA 
DEMANDA MESMO COM FUNDAMENTO NO RESP 1.091.363/SC. RECURSO CONHE-
CIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora tenha o STJ fixado, em precedente obrigatório, 
parâmetros objetivos para definir a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica 
Federal (CEF) em demandas envolvendo o Sistema Financeiro Nacional (SFH) e o Fundo 
de Compensação de Variações Salariais (FCVS), a própria verificação do preenchimento des-
ses parâmetros, e o consequente deferimento ou indeferimento do ingresso da CEF na lide, 
compete à Justiça Federal. Aplicação da Súmula 150 do STJ. 2. O fato de a observância dos 
precedentes obrigatórios ser imperiosa a todos os juízes e tribunais, na esteira do art. 927 
do CPC/2015 não altera a conclusão de que a competência para aplicar, ao caso dos autos, 
o entendimento firmado no REsp 1.091.363/SC é da Justiça Federal. 3. Precedentes do STJ. 
4. O recurso que pretende ver o eventual interesse da CEF na lide originária apreciado pela 
Justiça Estadual, ainda que com esteio em critérios objetivamente firmados pelo STJ em pre-
cedente obrigatório, contraria a Súmula 150 da Corte Superior. 5. Recurso conhecido e não 
provido.” (TJ-BA - AGR: 00125947520168050000 50000, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, 
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAFIRMAÇÃO 
DA DECISÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA 
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MANIFESTO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL. SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR 
ACERCA DO INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. Nos termos do enunciado da 
Súmula 150 do STJ” Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurí-
dico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 
Conforme entendimento firmado em Conflito Negativo de Competência, havendo interesse da Caixa 
Econômica Federal na lide, ante a possibilidade de utilização de recursos do FCVS, compete à Justiça 
Estadual encaminhar o feito à Justiça Federal, a fim de que esta decida acerca do interesse 
jurídico da referida empresa pública justifique a sua presença no processo. Agravo Interno 
Improvido.” (TJ-BA - AGV: 00114913320168050000 50000, Relator: Rosita Falcão de Almeida 
Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2017) (grifo nosso)

“Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os 
interesses do FCVS. (Incluído pela Lei nº 13.000, de 2014)
§ 1º A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco 
ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conse-
lho Curador do FCVS.(Incluído pela Lei nº 13.000, de 2014)”

Em confluência a este dispositivo legal, constata-se que, nas ações de indenização securitária 
que envolvam imóveis financiados pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação, a competência 
para decidir se a Caixa Econômica Federal possui interesse jurídico na demanda é da Justiça Federal.

Este entendimento é lastreado na Súmula nº 150, do Superior Tribunal de Justiça, que determina:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a 
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

A Súmula 254, do mesmo Tribunal da Cidadania, reforça a noção esposada acima, nos seguintes 
termos:

“A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no 
Juízo Estadual.”

A respeito do assunto enfocado, o art. 45, do Novo CPC, dispõe:

“Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente 
se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de 
fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as 
ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
(…)
§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal 
cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo (grifo nosso).”

Nesta toada, a jurisprudência do STJ se posiciona de maneira categórica sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO 
- SFH. SEGURO HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
DO FCVS. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL PARA EXAMINAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚ-
MULA 150/STJ. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA 
DESTA CORTE (grifo nosso). SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS PARA RECONHECIMEN-
TO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso vertente, o Tribunal de 
origem consignou que a competência para o julgamento é da Justiça Federal, porquanto a 
Caixa Econômica Federal tem interesse no feito, ante a possibilidade de comprometimento de 
recursos do FCVS. 2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a ju-
risprudência desta Corte, no sentido de que, havendo interesse da Caixa Econômica Federal 
na lide, ante a possibilidade de utilização de recursos do FCVS, compete à Justiça Estadual 
encaminhar o feito à Justiça Federal, a fim de que esta decida acerca do interesse jurídico da 
referida empresa pública para justificar a sua presença no processo (grifo nosso). Incidência da 
Súmula 83/STJ. 3. Verificar a inexistência dos critérios fixados para reconhecimento da competência da 
Justiça Estadual exigiria revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 
7/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 715.444/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 11/02/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITA-
ÇÃO - SFH. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDE-
RAL. SÚMULA Nº 150/STJ (GRIFO NOSSO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS 
PREMISSAS DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍ-



REVISTA BAHIA FORENSE

316 317

REVISTA BAHIA FORENSE

agravantes CLEDSON PINHO DA SILVA e DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA, e como agra-
vada JDS MARKETING ESPORTIVO LTDA ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 
termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 
CLEDSON PINHO DA SILVA e por DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA em face da DECISÃO 
proferida pelo juízo de direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, Bahia, que, nos autos da 
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Nº 0562611-84.2018.8.05.0001 ajuizada por JDS MARKETING 
ESPORTIVO LTDA ME, ora agravada, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a expedição 
de mandado de imissão na posse em favor da agravada.

Esclareça-se que, na origem, JDS MARKETING ESPORTIVO LTDA ME ajuizou ação de 
imissão na posse, alegando ter adquirido, em 13/06/2018, por arrematação em leilão extrajudicial, o 
imóvel situado na Rua Le Parc, nº 311, apartamento 704, torre 09, Condomínio Le Parc Residential 
Resort, Patamares, Salvador, Bahia, CEP 41680-100. Afirmou que o referido bem se encontra na posse de 
CLEDSON PINHO DA SILVA e de DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA, há mais de 4 (quatro 
meses), e estariam eles se recusando a desocupá-lo. Por essa razão, pleiteou a imissão na posse e a conde-
nação dos ora agravantes ao pagamento de taxa de ocupação.

O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando a desocupação voluntária da unidade 
imobiliária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada.

Irresignados, CLEDSON PINHO DA SILVA e DANIELA FERREIRA MOTA DA SILVA inter-
puseram o presente recurso, aduzindo que são os reais proprietários do imóvel em questão, de modo que 
a JDS MARKETING ESPORTIVO LTDA ME é carecedora do direito de ação.

Defenderam que a arrematação do bem ocorreu de modo irregular, tendo em vista que nunca fo-
ram citados acerca do processo de leilão extrajudicial, tampouco acerca do dia, hora e local da ocorrência 
do leilão. Pontuaram que deveriam ter sido intimados para pagamento do débito antes da arrematação 
do bem e que seria necessária a devolução das parcelas adiantadas, considerando-se que já pagaram 70% 
(setenta por cento) do valor do imóvel.

Afirmaram que, em 2016, ajuizaram demanda contra a AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica responsável pelo financiamento do imóvel, com o fito de revisar 
o valor do débito em relação ao bem. Nesse sentido, argumentaram que todas as ações que visam discutir 
o mesmo objeto litigioso devem aguardar o trânsito em julgado da ação principal, em razão da conexão.

Sustentaram que há perigo de dano, pois, com a execução da medida liminar de imissão na posse, 
ficarão “sem saber para onde ir”, sendo o imóvel objeto da demanda sua única residência.

Alegaram que a medida liminar deferida pelo juízo primevo foi totalmente satisfativa, ao passo que 
as medidas cautelares devem ter cunho meramente instrumental.

Pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, para 
reformar a decisão agravada, revogando-se a liminar concedida pelo juízo de origem.

Por meio do despacho de ID. 3030809, determinei a intimação dos agravantes para que juntas-
sem aos autos documentos que comprovassem a alegada condição de hipossuficiência econômica. Os 
agravantes juntaram a petição de ID. 3080695, com os documentos de ID. 3080697 e seguintes, para 
comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo a apreciação do pedido de atribuição de 
efeito suspensivo ao recurso.

A decisão de ID. 3166681 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Os agravantes, então, apresentaram a petição de ID. 3217581, requerendo a reconsideração da 

decisão, o que ocorreu, conforme se lê na movimentação de ID. 3230589.
A agravada, na oportunidade, questionou a reconsideração da decisão, tendo interposto agravo 

interno, inclusive.
Em suas contrarrazões, afirmou que é a legítima proprietária do imóvel, porquanto adquiriu o bem 

por meio de leilão extrajudicial, o qual ocorreu de forma regular. Defendeu que o recurso tem caráter 
meramente protelatório, visto que os agravantes pretendem apenas postergar a desocupação do imóvel.

Pugnou pelo não provimento do recurso para manutenção da decisão guerreada.

Perante o arcabouço jurídico apresentado acima, fica sinalizado, conforme asseverado antes, que a 
competência para analisar o interesse do ente federal na lide não é da Justiça Estadual, mas sim, da Justiça 
Federal.

Vale ressaltar, neste ponto, que não existe antagonismo entre este entendimento e o quanto 
decidido nos Recursos Especiais nº 1.091.393/SC e 1.091.363/SC, submetidos ao rito do então 
vigente art. 543 – C, do CPC de 1973 (recursos repetitivos).

É que as teses firmadas por estes julgados discernem, juntamente com a norma legal acima 
citada, critérios objetivos para o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, não divergindo do 
quanto exposto na Súmula nº 150, do STJ, acerca da competência da Justiça Federal.

Deste modo, constata-se, sem perder de vista o entendimento sumulado referido, que os ele-
mentos exigidos pelos aludidos arestos para a inclusão da instituição financiadora na demanda 
devem ter sua presença verificada, em cada litígio sob apreciação, pela Justiça Federal.

Em síntese, é a referida Justiça que deve decidir, na situação sob exame, se a empresa pública agrava-
da possui o interesse processual alegado, à luz dos critérios previstos pela legislação acima apontada e pelos 
próprios Recursos Especiais nº 1.091.393/SC e 1.091.363/SC, submetidos ao rito do outrora vigente art. 
543 – C, do CPC de 1973 (recursos repetitivos).

Diante dos fundamentos acima explanados, constata-se que a manifestação judicial recorrida me-
rece reparo.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a competência da Justiça Federal para 
decidir se a Caixa Econômica Federal possui interesse processual na ação de origem, ficando reformada a 
decisão vergastada no tocante a este aspecto.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8004737-31.2019.8.05.0000. Relator(a): Desa. Carmem 
Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/09/2019.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA 
POSSE. REVISIONAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE PEDI-
DOS E CAUSAS DE PEDIR. LIMINAR DEFERIDA. CARÁTER SATISFATIVO. POSSIBI-
LIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. LEGITIMIDADE DA AUTORA/AGRAVADA. TÍTULO 
DE PROPRIEDADE. ARREMATAÇÃO DO BEM. IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILI-
DADE DE ANÁLISE PELA VIA DA IMISSÃO NA POSSE. ANULATÓRIA. PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste conexão entre a ação de imissão na posse e a ação revisional que visa discutir o contrato 
de financiamento relativo ao imóvel, considerando-se que são absolutamente distintos os pedidos 
e as causas de pedir.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente seria possível a suspensão 
dos atos da ação de imissão na posse acaso recaísse suspensão também sobre o contrato de financia-
mento, o que não se verifica no caso.
3. A medida liminar de imissão na posse é, por essência, uma tutela provisória de natureza anteci-
pada, de caráter satisfativo.
4. No caso da ação de imissão na posse, é necessário que seja proposta por aquele que detém o 
domínio, mesmo que não tenha exercido ainda a posse do bem adquirido. Ou seja, considera-se o 
título de propriedade.
5. A discussão acerca de eventuais irregularidades atinentes ao procedimento de leilão e de arrema-
tação não cabe em ação de imissão na posse, senão em procedimento próprio de anulação. Na ação 
de imissão na posse apenas se analisa se estão presentes os requisitos para que o detentor de título 
de propriedade seja imitido na posse do imóvel reivindicado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8004737-
31.2019.8.05.0000.AI, originários da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, Bahia, tendo como 
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Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
[…]
III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos 
e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel;

Assim, tendo a AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, credora fiduciá-
ria dos agravantes, optado pela execução extrajudicial do contrato de financiamento, realizando o leilão 
do imóvel objeto da demanda, a arrematação do bem, enquanto for considerado válido e eficaz o contrato 
de origem, é regular.

Se o imóvel foi arrematado pela agravada, o pleito de imissão na posse é medida que possui alicerce 
no ordenamento jurídico pátrio. Sobretudo porque não há nos autos, como já dito, qualquer prova de 
que, na demanda revisional, tenha sido deferida tutela provisória para suspender a exigibilidade do con-
trato de financiamento. Dessa forma, não se verifica qualquer óbice à realização do leilão, tampouco ao 
pleito de imissão na posse.

IV – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: A MEDIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE 
CONSTITUI TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA, SENDO POSSÍVEL O 
SEU CARÁTER SATISFATIVO

Quanto ao segundo ponto (necessidade de que as medidas cautelares sejam de cunho meramente 
instrumental, nunca satisfativo), é imperioso esclarecer que a tutela provisória pode ter duas naturezas, 
a cautelar ou a antecipada, conforme evidenciado pelo parágrafo único do artigo 294 do Código de 
Processo Civil.

A tutela provisória de natureza cautelar é qualquer medida idônea para asseguração do direito. Veja-
se, a esse respeito, a redação do artigo 301 do Código de Processo Civil:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea 
para asseguração do direito.

Por sua vez, a tutela provisória de natureza antecipada é aquela que antecipa, no todo ou em parte, 
o direito que se pretende realizar com a tutela definitiva, revelando seu caráter satisfativo.

A medida liminar de imissão na posse é, por essência, uma tutela provisória de natureza antecipada, 
de caráter satisfativo, tendo em vista que, com a sua conclusão, o sujeito é imitido na posse de forma 
total. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, já consignou, na análise do REsp 24527/SP, que “a 
concessão de imissão na posse de imóvel liminarmente em medida cautelar […] não atenta contra o ordena-
mento jurídico vigente”.

Diante disso, não subsiste a alegação dos agravantes de que o pedido liminar de imissão na posse 
não poderia ter sido deferido, pois não teria natureza cautelar. Não há qualquer óbice quanto à natureza 
da medida de imissão na posse que a impeça de ser deferida em tutela provisória, de modo que a decisão 
merece ser mantida nesse ponto também.

V – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: A AGRAVADA DETÉM LEGITIMIDADE PARA 
AJUIZAR AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, CONSIDERANDO-SE QUE POSSUI TÍTULO 
HÁBIL A INDICAR A PROPRIEDADE DO BEM EM DISCUSSÃO

No que se refere ao terceiro quesito (carência de ação), constata-se que, nos termos do artigo 17 do 
Código de Processo Civil, é preciso ter interesse e legitimidade para postular em juízo:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

No caso da ação de imissão na posse, considerando-se que possui natureza petitória, é necessário 
que seja proposta por aquele que detém o domínio sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido. 
Assim, é por meio da própria demanda de imissão que se pretende obter a posse do imóvel, sendo indis-
pensável a comprovação da propriedade do bem em relação ao qual se almeja o provimento jurisdicional.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Inicialmente, conheço do recurso, porquanto vislumbro a presença dos requisitos intrínsecos e 

extrínsecos para sua admissibilidade.

II – SÍNTESE DO MÉRITO
No mérito, não têm razão os agravantes, senão vejamos.
Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) há conexão entre a presente demanda e a ação revisional 

ajuizada em 2016, de modo que não se faz possível praticar qualquer ato em relação ao imóvel em ques-
tão até que transite em julgado a demanda principal; 2) a medida liminar deferida pelo juízo primevo 
foi totalmente satisfativa, ao passo que as medidas cautelares devem ter cunho meramente instrumental; 
3) há carência de ação, tendo em vista que a agravada não seria a legítima proprietária do imóvel; 4) a 
arrematação do bem ocorreu de modo irregular, uma vez que não foram citados acerca do procedimento 
nem da data, hora e local do leilão.

III – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: INEXISTE CONEXÃO ENTRE A DEMANDA 
DE IMISSÃO NA POSSE E A REVISIONAL, POR SEREM ABSOLUTAMENTE DISTINTOS O 
PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR

Em relação ao primeiro ponto (conexão entre a presente demanda e a revisional), é mister destacar 
que a conexão ocorre quando é comum, entre ações, o pedido ou a causa de pedir. É o que determina o 
artigo 55 do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa 
de pedir.

No caso dos autos, verifica-se que está sendo processada ação revisional de contrato de financia-
mento relativo ao imóvel objeto da presente lide. Nesta demanda, a causa de pedir e o pedido têm a ver 
com os encargos inerentes ao contrato de financiamento.

A diligência de imissão na posse, por sua vez, nada mais é do que um tipo de execução. Aqui, a 
causa de pedir e o pedido têm a ver com a arrematação de imóvel em leilão e a não desocupação do bem, 
impedindo-se a posse do adquirente.

Destaca-se, assim, que não há relação de dependência entre as demandas, visto que tanto os pedidos 
quanto as causas de pedir são absolutamente distintos. Na revisional, discute-se a revisão do contrato, 
o que não tem a ver com o pedido de imissão na posse. É o que entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRE-
ENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA 
DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DIS-
PENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes.
[…] (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

O fato de se tratar do mesmo imóvel não enseja automaticamente a conexão, a não ser que houvesse 
a concessão de efeito suspensivo na ação revisional, o que não ocorreu.

Com efeito, mesmo que haja demanda para discussão da relação contratual com a pessoa jurídica 
financiadora do imóvel, enquanto não houver qualquer ordem judicial no sentido de suspender a eficácia 
do contrato de financiamento, o instrumento continua válido e eficaz, funcionando como título execu-
tivo extrajudicial. Nesses termos, é um título passível de execução extrajudicial, na forma prevista na Lei 
nº 9.514/1997. Veja-se:
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Reconhecido o jus possidendi, é devida a ordem judicial de imissão. Nesse sentido, é a jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de Justiça:

9. A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a 
propriedade imóvel, mas não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão dessa ação 
para o ingresso originário na posse, mas outros que, tendo título inapto à transmissão imediata da 
propriedade, já têm direito à posse em razão desse título. Doutrina e precedentes.
(REsp 1273955/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
24/04/2014, DJe 15/08/2014).

Assim, apenas excepcionalmente se admite a ação de imissão sem base em domínio: quando alguém 
ostenta título inapto à transferência da propriedade, mas que lhe assegura a posse. Não é o caso dos autos.

No caso concreto, a agravada colacionou aos autos cópia da Matrícula nº 44.638, referente ao 
imóvel objeto da demanda (ID. 822315125 do processo originário), na qual registrou-se que o bem 
foi vendido pela AUSTRÁLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA à agravada. Também 
consta cópia da notificação extrajudicial, devidamente recebida pelos agravantes, em que se informa a 
aquisição do bem (vide ID. 3096435).

Reconhecida a agravada como proprietária do imóvel e reconhecido o direito à posse, é devida a 
ordem judicial de imissão.

Qualquer discussão acerca da regularidade do leilão, como mencionado, deve ser realizada pelas 
vias próprias, ou seja, pela anulatória. A esse respeito, observo que os agravantes ajuizaram uma ação 
anulatória, autuada sob o nº 0568798-11.2018.8.05.0001. Entretanto, pleitearam a desistência, o que 
foi homologado pelo juízo de origem ainda em dezembro de 2018.

Ou seja, na demanda adequada para se discutir a regularidade ou não do procedimento de leilão e 
arrematação, os agravantes pediram desistência, não sendo possível, pela via indireta (ação de imissão na 
posse), questionarem procedimento que já se consolidou.

Destaque-se que ao Poder Judiciário é defeso decidir questões alheias e estranhas à petição escolhida 
pela parte. Dessa forma, inviável a análise das questões suscitadas acerca da nulidade do leilão, dentre 
outras, em sede de imissão na posse.

O Superior Tribunal de Justiça ratifica tal posicionamento:

Questão sobre a regularidade do leilão não pode ser oposta ao adquirente de boa fé, especial-
mente nesta ação em que se pretende apenas a imissão na posse do imóvel decorrente do leilão 
extrajudicial. MÉRITO DA IMISSÃO DE POSSE. 1. Em ação de imissão de posse fundada na 
aquisição de imóvel adquirido em leilão da Caixa Econômica Federal, movida pelo adquiren-
te de boa- fé em relação ao ocupante do bem, é vedada a discussão a respeito de irregularidade 
ocorrida na venda pública. A ação de imissão de posse tem por objeto imitir o adquirente de 
boa-fé no imóvel, sendo que as discussões porventura existentes entre os ocupantes do imóvel 
e o ente financiador devem ser reservadas para a ação própria, perante a justiça competente, 
limitando-se a matéria oponível à quitação do débito. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL-
MENTE PROVIDO (e-STJ, fl. 408 - com destaques no original).
[…] Tanto o direito à moradia, o respeito à dignidade da pessoa humana, quanto o direito de pro-
priedade gozam de igual proteção na Carta Magna. Dentro do Estado Democrático de Direito 
não há direitos absolutos e tampouco liberdades desmedidas. A prevalência de um ou de outro 
está a depender, sempre, da análise de cada caso concreto. Dentro do ordenamento jurídico bra-
sileiro não há lugar para a preponderância gratuita do direito de um às custas do sacrifício 
do outro, pois, à medida em que os ex mutuários detêm o direito à moradia, o adquirente de 
boa-fé também o detém. A diferença está em que um paga de forma integral o preço que lhe 
fora exigido, enquanto outros, ainda que por nobres razões, não o fazem. No caso em questão 
embora não haja litispendência entre a reconvenção e a ação que tramitou pela justiça Federal, não 
cabe nesta ação qualquer discussão acerca da regularidade do leilão promovido pela Caixa 
Econômica Federal, no qual o autor adquiriu o imóvel, objeto da lide, não assistindo razão 
ao apelante. […] (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.119.902 – PA, Relator Ministro 
MOURA RIBEIRO, 16/03/2018).

Pontue-se que, segundo entendimento consolidado também pelo Superior Tribunal de Justiça, 
eventual discussão acerca da higidez do procedimento de execução extrajudicial não impede a ordem de 
imissão na posse:

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, firmou o entendimento de que mesmo o adquirente 
de imóvel que ostente somente a promessa de compra e venda celebrada com o proprietário tem legitimi-
dade para ajuizar a ação de imissão na posse:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO 
NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRIN-
CÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. 
POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMES-
SA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO 
IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA 
NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.
1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquiren-
te (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não 
registrado no Cartório do Registro de Imóveis.
2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem 
como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritu-
ra pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido 
na posse do bem.
3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na 
posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa 
franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limita-
da, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário com-
prador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, 
ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos de-
mandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento 
do direito do autor.
5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA 
POSSE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PE-
TITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE. OFENSA A SÚMULA. NÃO CABIMENTO. 
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO IN-
TERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO.
1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, 
o agravo interno merece provimento.
2. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, com vistas a obter a posse do imóvel, 
nunca exercida, com fundamento no direito de propriedade.

[…] (AgInt no AREsp 903.568/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGA-
DOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, 
DJe 22/08/2018).

Considerando-se, assim, que a agravada ostenta título hábil a indicar a sua propriedade sobre o 
imóvel ora discutido, não há que se falar em carência de ação. Verifica-se sua legitimidade e interesse para 
figurar no polo ativo da lide.

VI – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: NÃO SE FAZ POSSÍVEL A DISCUSSÃO ACERCA 
DA REGULARIDADE DO LEILÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, SOBRETUDO 
QUANDO OS RECORRENTES DESISTIRAM DA DEMANDA ANULATÓRIA

Por fim, no que se refere ao último ponto (irregularidades no processo de arrematação do bem), é 
imperioso destacar que não se faz possível discutir, em sede de imissão na posse, a regularidade do leilão. 
Com efeito, nos processos cujo pedido seja a imissão na posse, a discussão está restrita à propriedade do 
imóvel controvertido, uma vez que o direito à posse (jus possidendi), via de regra, é do proprietário.
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E JULGAR O FEITO. AUTOR DA HERANÇA ESTRANGEIRO. BENS SITUADOS NO 
TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA EM RAZÃO DO LUGAR. IN-
CIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DOS 
ARTS. 23, II C/C 48 DO CPC. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501289-68.2014.8.05.0271, da 
Comarca de Valença (BA), apelante ANTONIO ISIDORI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto 
desta Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO ISIDORI em face da sentença proferida 
pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Valença (BA), nos autos do Inventário, tombado sob o nº 0501289-68.2014.8.05.0271, nos seguintes 
termos:

“(...) Tendo em vista as razões supra, extingo a presente ação sem o julgamento do mérito, na forma 
do art. 321 do NCPC. Custas na forma legal. P.I. Valença(BA), 24 de outubro de 2016. ALZENI 
CONCEIÇÃO BARRETO ALVES Juiz de Direito” (sic. fls. 34).

Adoto o relatório contido na sentença de fls. 33/34, em virtude de refletir satisfatoriamente a rea-
lidade dos atos processuais até então realizados.

Em suas razões recursais, alega: “(...)a Ação de Inventário foi ajuizada na Comarca de Valença, tendo 
em vista tratar-se do local onde o de cujus ( Eugenio Isidori), tinha domicílio no Brasil, inclusive sendo pro-
prietário de 50% das cotas da Sociedade Village Milagre das Águas Ltda, estabelecida na Fonte Grande s/n, 
Gamboa do Morro, Cairú, Bahia (fl.29 dos autos). (...)” (sic. fl. 48).

Assevera:“(...) a questão deve ser abraçada numa combinação entre a norma substantiva com a adjetiva, 
já que o que objetivou o legislador do Código Civil foi tão somente se referir ao caso de morte ocorrida no Brasil, 
já que nesse caso presume-se que no lugar do último domicilio do de cujus é o local onde esteja a sede principal 
dos interesses e negócios do mesmo, embora o passamento se tenha dado em local diverso.(...)” (sic. fl. 49).

Salienta ainda:“(...) o fato de ocorrer o falecimento em outro pais, onde era domiciliado, não obsta a 
abertura do inventário no Brasil, local, inclusive onde o falecido possuia bem imóvel (50% do Village Milagre 
das Águas Ltda, situado na FonteGrande s/n, Gamboa do Morro, Cairú, Bahia.(...)” (sic. fl. 50).

Informa: “(...) Por conseguinte, não há duvida de que o Código de 2015, como bem elucidado no feste-
jado livro Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil (Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier 
Jr; Eduardo Talamini; e Bruno Dantas - Editora Revista dos Tribunais), manteve como de jurisdição exclusiva, 
o julgamento de matérias relativas a inventário e partilha de bens situados no Brasil, independentemente da 
nacionalidade do titular ou o local do domicílio dele. Assim é que os incisos II e III do art.23 do CPC preten-
dem reservar exclusivamente a jurisdição brasileira a solução desses procedimentos, não importa se consensuais 
ou litigiosos, na parte em que dizem respeito aos bens situados no Brasil. (...)” (sic. fl. 51).

Acrescenta: “(...) Inclusive, Código fixou a competência exclusiva da Justiça Brasileira para julgar as 
ações, qualquer que seja o seu fundamento, relativas a imóveis situados no Brasil independentemente da na-
cionalidade das partes, não tendo validade no Brasil qualquer decisão proferida pela Justiça Estrangeira. Com 
isto afasta-se qualquer ingerência da Justiça Estrangeira no tocante aos bens situados em território nacional, 
independentemente da nacionalidade do seu titular.(...)” (sic. fl. 53).

Requer o provimento do presente apelo para que haja o julgamento do meritum causae da Ação de 
Inventário ajuizada (fls. 44/55).

Inexistente contrarrazões.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pela desnecessária intervenção no feito (fls. 

13/14).

3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, “a”, do Código de Processo 
Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em 
outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.

(AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

Sendo assim, ante as considerações tecidas, não se vislumbra o direito dos agravantes.
Cumpre observar, por oportuno, que, da leitura dos autos, constata-se que o leilão ocorreu em 

junho de 2018 e que os agravantes foram notificados em setembro do mesmo ano. Mesmo assim não to-
maram providências para resolver a questão, já que consideram que têm direito a permanecer no imóvel.

A providência tomada (ajuizamento de ação anulatória) foi desfeita, ante o pedido de desistência. 
Desde então, estão os agravantes a intentar o sobrestamento da desocupação por meios escusos, impug-
nando o procedimento de arrematação pelas vias impróprias e evitando a notificação para desocupação 
do imóvel.

É importante indicar que, pela leitura da certidão constante do ID. 3096423, a oficiala de justiça 
intentou, por diversas vezes, cumprir o mandado de imissão na posse, registrando o seguinte:

Certifico e dou fé, eu, Oficiala de Justiça ao final nomeada e assinada, de que, em cumprimento 
ao respeitável mandado […], dirigi-me ao endereço informado, em 12/12/2018, por volta das 
18hs, e aí estando, na portaria do Condomínio Le Parc, não se achavam presentes através do 
interfone; em 13/12/2018, às 18:20hs, retornei ao endereço, aí estando, após várias tentati-
vas de comunicação por interfone, os porteiros encaminharam esta Oficiala à administração do 
Condomínio […]. Ato contínuo, na administração foi confirmado constatem do apt. 704, torre 09, 
os Srs CLEDSON PINHO DA SILVA e DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA, reafirman-
do as informações da portaria. […] a Administradora forneceu o número de telefone deixado 
por moradores para avisos emergenciais […]. Em tentativas de contato com o réu, através 
do número informado, não obtive sucesso […]. Retornei ao local em 14/12/2018 por volta 
das 17:40hs, de novo sem atendimento ao interfone […]. Em 17/12/2018, por volta das 6:40 
retornamos ao endereço e aí também não obtivemos sucesso em encontrar pessoalmente os 
réus; […] em 19/12/2018 […] liguei e atendeu a Sra. DANIELE FERREIRA MOTA DA SILVA, a 
quem me reportei como Oficiala de Justiça, dando ciência de todo conteúdo do presente mandado, 
a mesma respondeu que estariam ela e seu esposo em viagem, mas que estariam de volta no ende-
reço no dia 26 de dezembro, quando poderiam ser encontrados no imóvel. Em razão do recesso 
judicial […] retornei ao endereço no dia 09/01/2019, às 7:10hs; no mesmo dia, através dos números 
informados, […] falei com o Sr. CLEDSON PINHO DA SILVA, após identificar-me como Oficia-
la de Justiça e do conteúdo do presente mandado, o mesmo informou que não estavam no imóvel, 
que estariam viajando e só retornariam após 15 de fevereiro de 2019 e desligou o telefone, […] 
ao retornar, notei que o mesmo havia bloqueado meu número, restando clara a tentativa de 
os réus ocultarem-se para tentar obstruir a citação. […] em 24 de janeiro de 2019, retornando 
ao endereço e constatando que continua FECHADO o imóvel e bloqueado o número desta 
Oficiala, enviei mensagens […].

Relata a oficiala que retornou ao endereço, ainda, algumas vezes, não encontrando, em nenhuma 
delas, os agravantes.

O Poder Judiciário não pode convalidar tais atos, de modo que nego provimento ao recurso, man-
tendo a decisão agravada que determinou a imissão na posse.

VII – CONCLUSÃO
Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 

mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0501289-68.2014.8.05.0271. Relator(a): Desa. Maria de Fátima Silva 
Carvalho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 30/04/2019.)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTEN-
ÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR 
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estrangeiras que tenham como objeto tais bens não serão homologadas pelo Superior Tribunal 
de Justiça. Internamente a competência do foro é determinada pelo art. 48 do Novo CPC (…)” 
(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. 
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

De igual modo, esclarece os preceptores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“(...) Em se tratando de bens situados no território brasileiro, pertencentes a um falecido estrangei-
ro, que não deixou sucessor brasileiro, incide, então, a norma legal do país em que estava domicilia-
do (aplicação da lei estrangeira no território nacional), mantida a competência exclusiva da Justiça 
brasileira (CPC, art. 23). (...)” (Curso de direito civil: sucessões / Cristiano Chaves de Farias; Nel-
son Rosenvald – 2ª. ed. Rev., ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivim, 2016).

Outrossim, constata-se que todas as regras de competência para processar a julgar o inventário 
são relativas em razão do lugar, devendo incidir a Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 33 do STJ - a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Corrobora neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Processo civil. Recurso especial. Inventário e partilha. Despacho com conteúdo decisório. Nuli-
dade. Ausência de prejuízo. Preclusão pro judicato. Competência. Situação do bem. (…) - O inven-
tário e a partilha devem ser processados no lugar da situação dos bens deixados pelo falecido, não 
podendo o juízo brasileiro determinar a liberação de quantia depositada em instituição financeira 
estrangeira. - Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp nº 510084/SP, Terceira 
Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. Em 04/08/2005)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁ-
RIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTA-
ÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACO-
LHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO 
DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. DOMICÍLIO CERTO COMPROVADO. DE-
CISÃO REFORMADA.(...) 4. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de 
domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, ainda que o óbito tenha 
ocorrido no estrangeiro. 5. Agravo conhecido. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Teoria da causa madura. Recurso provido. (TJ-DF 
07170841120178070000 DF 0717084-11.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data 
de Julgamento: 06/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/04/2018 . 
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO 
E PARTILHA. COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. 
ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a regra 
de competência disposta no artigo 48 do Código de Processo Civil, a Ação de Inventário e Parti-
lha será processada no local do último domicílio do autor da herança. A situação dos bens só será 
utilizada como parâmetro de fixação em caso de domicílio incerto. 2. Por se tratar de competência 
territorial e, portanto, relativa, a incompetência para julgar a Ação de Inventário e de Partilha só 
poderá ser arguida pelos sujeitos passivos do processo ou pelo Ministério Público, na qualidade de 
fiscal da lei, nos termos do artigo 65, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento co-
nhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1052400, 07069849420178070000, Relator: EUSTÁQUIO 
DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017. 
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença 
de fl. 34, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento.

*****

O 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.

VOTO

A presente apelação preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, merecendo, por-
tanto, ser conhecida.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO ISIDORI em face da sentença proferida 
pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de Valença (BA), nos autos do Inventário, tombado sob o nº 0501289-68.2014.8.05.0271.

Sabe-se que o inventário é o procedimento judicial ou extrajudicial especial instaurado com o 
falecimento de uma pessoa, com o objetivo de busca identificar o patrimônio, com a indicação dos bens 
(móveis e imóveis), créditos, débitos e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial que compõem 
o acervo hereditário.

O sistema sucessório pátrio adotou a regra decorrente do droit de saisine, na qual a morte de uma 
pessoa acarreta a abertura da sucessão, transmitindo-se automaticamente e imediatamente todas as rela-
ções jurídicas patrimoniais aos sucessores legítimos e testamentários, assim dispõe o art. 1.784 do CC:

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testa-
mentários.”

Nesta lógica, o Código Civil disciplina que o lugar da sucessão é o do ultimo domicilio do fale-
cido, presumindo-se que neste local encontra-se concentrados os interesses e a maioria das suas relações 
jurídicas, in verbis:

Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.

Entretanto, a regra acerca da competência para processar e julgar o inventário tem natureza emi-
nentemente processual, necessitando de uma harmonização com a legislação processual.

Com efeito, preceitua o artigo 48 do CPC:

“Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a 
partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anula-
ção de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha 
ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.”

In casu, constata-se a exceção à regra supracitada, vez que o autor da herança era pessoa estrangeira 
residente no exterior. Deste modo, tratando-se de inventário e partilha de bens situados em território 
nacional, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça Brasileira, nos termos do art. 23 do CPC:

“Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao in-
ventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade 
estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; (...)”

Sobre o tema lecciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção:

“ (…) A Justiça brasileira é a única competente para julgar as ações de inventário e partilha de bens 
situados em território nacional (art. 23, II, do Novo CPC), significando dizer que as sentenças 
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acerca da inexistência de prova efetiva da prestação dos serviços, tendo sido julgado improcedentes os 
embargos.

Nesse interregno, pontua que a Agravada prosseguiu com a execução, postulando a penhora online 
nas contas e aplicações financeiras da Agravante, o que foi deferido pelo juízo singular, conforme fls. 
819/820 dos autos principais.

Diante da referida situação, a Agravante requereu a substituição da penhora, informando que o 
bloqueio de ativos financeiros da empresa inviabilizaria o desenvolvimento de suas atividades econômicas, 
causando-lhe graves prejuízos e danos irreparáveis, e ofertando bem imóvel em garantia da dívida exe-
quenda, avaliado em cerca de 5 milhões de reais, mas o bem foi imotivadamente rejeitado pela Agravada, 
sob fundamento que estava situado em outra Comarca.

Assim, aduzem que, acolhendo a alegação da Agravada, o juízo singular indeferiu o pedido da 
Agravante, bem como penhorou da sua conta a quantia de R$ 24.246,69 (vinte e quatro mil, duzentos e 
quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), momento em que a Agravada apresentou petição reque-
rendo a realização de penhora online nas contas e aplicações financeiras, em primeiro lugar, da empresa 
NPE NIPLAN SERVICE LTDA, e, em caráter subsidiário, que tal bloqueio recaísse sobre contas das 
filiais da NIPLAN ENGENHARIA S/A, requerimento que foi acolhido pelo juízo a quo.

Pontuam que a referida decisão resultou na penhora de valores nas contas e aplicações financeiras 
de pessoa jurídica estranha à lide, qual seja, NPE NIPLAN SERVICE LTDA, tendo em vista que, até 
então, a empresa NIPLAN ENGENHARIA S/A era a única litigante a figurar no polo passivo da ação 
originária.

Irresignada, a NIPLAN ENGENHARIA S/A interpôs o Agravo de Instrumento distribuído sob nº 
8008576-98.2018.8.05.0000, ao passo que a NPE NIPLAN SERVICE LTDA manejou Embargos de 
Terceiro, sob nº 0523948-66.2018.8.05.0001, ambos visando anular a referida penhora.

Salientam que o recurso acima referido foi recebido com efeito suspensivo, de sorte que os valores 
bloqueados nas contas e aplicações financeiras da NPE NIPLAN SERVICE LTDA foram imediatamente 
liberados.

Neste contexto, registram que também foi apresentada impugnação à penhora, suscitando, além 
da ilegalidade da decisão de fl. 964 dos autos principais, que o valor informado pela Agravada na petição 
de fls. 893/895 não corresponde ao valor atualizado do débito objeto da demanda, tratando-se de valor 
excessivo.

Ocorre que, em sequência, o TJBA negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8008576-
98.2018.8.05.0000, sob o fundamento de que as Agravantes formavam grupo econômico.

Além disso, afirmam que os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes para determinar 
que a NPE NIPLAN SERVICE LTDA “permaneça como parte legítima no procedimento de execução”, 
encontrando-se pendente de embargos de declaração.

Diante disso, pontuam que, por meio da petição de fls. 1.106/1.109, a Agravada requereu a pe-
nhora online de ativos financeiros das Agravantes, na soma de R$ 3.346.500,66 (três milhões, trezentos e 
quarenta e seis mil, quinhentos reais e sessenta e seis centavos), bem como o levantamento da quantia blo-
queada de R$ 24.246,69 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

A Agravante, em seguida, apresentou petição reiterando o pedido para que fosse deferida a nomea-
ção à penhora do seguro garantia judicial, bem como fosse indeferido o pedido de penhora formulado 
pela Agravada às fls. 1.106/1.109.

Não obstante, aduzem que o juízo singular omitiu-se a respeito dos sucessivos pedidos de no-
meação à penhora de seguro garantia judicial, que equivale a dinheiro, nos termos do art. 835, § 2º, do 
CPC, e, em 01/08/2018, ordenou a realização de penhora online nas contas e aplicações financeiras das 
Agravantes.

Pontuam que a referida decisão foi objeto de novo Agravo de Instrumento, tombado sob nº 
8017386-62.2018.8.05.0000, ao qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, sob os seguintes fun-
damentos: (i) o valor do seguro estava aquém do débito exequendo atualizado pela Agravada às fls. 
1.106/1.109 dos autos principais; e, (ii) é necessário que o seguro seja emitido com prazo de validade 
indeterminado ou atrelado ao fim do processo judicial, ao passo que a apólice apresentada tinha prazo de 
vigência de 04/05/2018 a 04/05/2023.

Assim, registram que, tão logo tiveram ciência da decisão deste Egrégio Tribunal, a Agravante 
cuidou de providenciar a retificação e a emissão de nova apólice do seguro garantia judicial, de forma a 
atender a todos os requisitos legais.

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8019085-88.2018.8.05.0000. Relator(a): Des. Baltazar 
Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Julgado em 12/02/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLO-
QUEIO DE VALORES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO 
POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, COM FULCRO NO ART. 835, § 2º, DO CPC. 
DESCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ENTENDIMENTO PACIFI-
CADO NO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA ONEROSIDADE ÀS EXE-
CUTADAS. EMPRESAS QUE OSTENTAM GRANDE CAPACIDADE FINANCEIRA, 
SENDO APTAS A GARANTIR O JUÍZO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHO-
RA QUE IMPLICARIA EM EVIDENTE RETROCESSO AO FEITO EXECUTIVO E 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. EMBORA EQUIPARA-
DO O SEGURO GARANTIA JUDICIAL A DINHEIRO, É PRIORITÁRIA A PENHORA 
EM DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. 
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXECUTADA. 
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA EXEQUENTE. SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 
EXISTENTE QUANTO AO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVI-
DO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019085-
88.2018.8.05.0000, em que figuram, como Agravantes, NIPLAN ENGENHARIA S/A e NPE NIPLAN 
SERVICE LTDA, e, como Agravado, ARAS & TAVOLIERI ADVOCACIA ESPECIALIZADA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao 
recurso, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que inte-
gram o voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NIPLAN ENGENHARIA S/A e NPE NIPLAN 
SERVICE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo des-
ta Comarca de Salvador, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0526966-03.2015.8.05.0001, 
proposta por ARAS & TAVOLIERI ADVOCACIA ESPECIALIZADA.

Em suas razões recursais, esclarecem que a referida execução foi movida pela Agravada visando 
o recebimento de crédito no valor de R$ 1.562.637,15, atualizado até a data da distribuição da ação 
(13/05/2015), que corresponderia ao valor remanescente pelos serviços de consultoria jurídica prestados 
pela Agravada à NIPLAN ENGENHARIA S/A.

Seguem informando que, citada, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, suscitando: 
“(i) ausência de comprovação dos serviços prestados e cobrados na execução; (ii) impossibilidade de cobrança dos 
valores por meio da ação de execução, quando não há comprovação da prestação dos serviços, já que os supostos 
aditivos os quais alega a recorrida ter prestado assessoria e trazido à Niplan um eventual benefício sequer foram 
trazidos aos autos, ou seja, não há qualquer comprovação de valores e quais foram os termos desses aditivos, 
tendo a recorrente requerido, então, o reconhecimento da ausência de pressupostos válidos para a procedência 
da Ação de Execução, bem como a total ausência de requisitos essenciais para a via executiva, com a sua con-
sequente extinção.”.

Contudo, pontua que o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, decisão contra a 
qual foi interposto Agravo de Instrumento distribuído sob nº 0004228-13.2017.8.05.0000, tendo este 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negado-lhe provimento. Em sequência, a Agravante interpôs 
Recurso Especial, que foi inadmitido, mas que atualmente aguarda remessa ao Superior Tribunal de 
Justiça, em virtude da interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC.

Ainda inconformada com a ação de origem, a Agravante opôs Embargos à Execução, tombado sob 
nº 0304155-96.2016.805.0001, reiterando todas as alegações já expostas na exceção de pré-executividade 
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Em decisão de ID 1835487 foi atribuído efeito suspensivo ao recurso e antecipada parcialmente a 
tutela recursal, de forma a vedar novos atos de constrição patrimonial por meio do sistema BACENJUD 
nas contas e aplicações financeiras das Agravantes, bem como para impedir o levantamento dos valores 
bloqueados pela Agravada, até julgamento final do recurso.

Contra a referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração pela NIPLAN ENGENHARIA 
S/A e NPE NIPLAN SERVICE LTDA, a fim de que fosse deferida a imediata expedição de alvará de 
levantamento dos valores bloqueados em favor das Embargantes. Os aclaratórios foram rejeitados, 
mediante decisão monocrática deste Relator.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 1898960), aduzindo que as argumenta-
ções das Agravantes estão desprovidas de fundamentos legais, bem como sem alicerces convincen-
tes, pois o seguro garantia é um meio excepcional de pagamento, desde que aceito pelo Exequente, 
que, no presente caso, sempre negou a aquiescência veementemente dessa forma de pagamento.

Ademais, salienta que a magistrada primeva deixou de analisar o pedido de substituição da 
penhora por seguro garantia, em razão deste ter perdido seu objeto, na medida em que o Agravado 
concordou com os valores apresentados pela Agravante, encontrando-se precluso tal procedimento.

Acrescenta que as penhoras foram realizadas de acordo com o Código de Processo Civil, res-
peitando o contraditório e a ampla defesa, e em conformidade com as decisões já proferidas por 
este juízo ad quem.

Lado outro, entende ser patente a configuração da prestação de serviços, confirmação do débito e a 
apresentação de proposta de acordo, de forma a desconstruir toda a argumentação da Agravante quanto 
à negativa do vínculo e do débito.

Assim, defende que o seguro garantia judicial perdeu sua finalidade, pois, além de estar precluso 
o debate nesta fase processual, os valores já se encontram bloqueados pelo juízo de primeiro grau, tendo 
sido homologados os cálculos pela magistrada primeva, conforme apresentados pela Agravante e con-
cordado pelo Agravado. Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugna pelo improvimento do 
recurso.

VOTO

Verifica-se que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço 
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NIPLAN ENGENHARIA 
S/A e NPE NIPLAN SERVICE LTDA contra decisão de fls. 1.231/1.232 proferida pelo Juízo de Direito 
da 17ª Vara de Relações de Consumo desta Comarca de Salvador, nos autos da Execução de Título 
Extrajudicial nº 0526966-03.2015.8.05.0001, proposta por ARAS & TAVOLIERI ADVOCACIA 
ESPECIALIZADA, proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.
(…) Antes de apreciar o pedido de substituição da penhora pelo seguro-garantia e, tendo em vista 
a concordância da parte exequente com os valores apontados pela parte executada como devidos 
na impugnação à penhora de fl. 1168/1170, homologo os referidos cálculos e determino o prosse-
guimento da execução pela quantia de R$2.960.928,28 (dois milhões, novecentos e sessenta mil, 
novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).
Expeça-se alvará em favor da parte exequente para liberação dos valores já bloqueados às fls. 
891/892 e 1164/1166 e seus acréscimos legais, que serão abatidos do valor total da execução, tendo 
em vista que não há mais qualquer controvérsia em relação ao quantum da execução.
Intime-se a parte executada para que apresente, no prazo de 10 dias, proposta de quitação do débito 
reconhecido.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para apreciação dos demais requerimentos.”.

Neste sentido, afirmam as Agravantes que a decisão merece reforma, em razão: (i) da reiterada e 
injustificada recusa do juízo singular em apreciar o seguro garantia judicial ofertado pela NIPLAN; (ii) 
da realização de dois bloqueios online sem prévia ordem judicial; (iii) da inexistência de reconhecimen-
to, por parte da Executada, de valor incontroverso e anuência com a dívida; (iv) da impossibilidade de 

Nesse sentido, afirmam que às fls. 1.106/1.109 dos autos principais a Agravada apurou o seu supos-
to débito na quantia de R$ 3.346.500,66 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos reais 
e sessenta e seis centavos), que, acrescida de 30% (trinta por cento), resulta em R$ 4.350.450,86 (quatro 
milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), justamente o 
valor apontado na nova apólice do seguro, de forma a cumprir da forma mais eficiente possível a decisão 
monocrática proferida por este Relator.

Seguem pontuando que a ordem judicial de bloqueio foi efetivada em 07/08/2018 (fls. 1.163/1.166 
dos autos principais) e, em 10/08/2018, o Juízo singular intimou as partes a se manifestarem sobre 
os valores bloqueados. Assim, em 15/08/2018, a Agravante ofertou nova impugnação à penhora (fls. 
1.190/1.123), ocasião em que noticiou ao Juízo de origem a existência da apólice de seguro retificada, 
além do que demonstrou mais uma vez a ocorrência de excesso de execução, indicando que o valor corre-
to da execução corresponderia a R$ 2.960.928,28 e não aos R$ 3.346.500,66 postulados pela Agravada.

A Agravada, por sua vez, apresentou petição, em 16/08/2018, por meio da qual: (i) manifestou 
concordância com o cálculo apresentado pela Agravante, no valor de R$ 2.960.928,28, requerendo, com 
isso, que os autos não fossem remetidos ao contador; (ii) requereu o prosseguimento da penhora em rela-
ção à Nixpar Administração e Participação Ltda; (iii) condenação em litigância de má-fé; e (iv) exibição 
de extratos bancários para comprovar que a Agravante está ocultando seus ativos financeiros.

Nesse ponto, esclarecem que a Agravada, em momento algum, manifestou-se a respeito do seguro 
garantia judicial, seja para aceitá-lo ou rejeitá-lo, embora tivesse tido oportunidades para tanto, operan-
do-se, portanto, a preclusão da matéria em relação à Agravada.

E acrescentam:

“Ocorre que, apesar de instado mais uma vez a se manifestar sobre a nomeação à penhora do seguro 
garantia judicial, além do que inexistindo discordância expressa da agravada, o Juiz singular, ao 
invés de apreciar o pedido da agravante, de forma surpreendente, em 17/08/2018, realizou novo 
bloqueio nas contas e aplicações financeiras das agravantes, como se observa às fls. 1.234/1.237 dos 
autos principais.”.

Salientam que o aludido bloqueio não foi precedido por decisão judicial e que somente em 
27/08/2018 sobreveio decisão determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre o aludido 
bloqueio, o que não o convalida.

Chamam atenção, ainda, para o fato de que, em 20/08/2018, fora proferida decisão determinando 
a expedição de alvará em favor da Exequente, ora Agravada, para liberação dos valores já bloqueados, e 
seus acréscimos legais, a serem abatidos dos valores da execução, sob o fundamento de não haver mais 
qualquer controvérsia em relação ao quantum da execução.

Acrescentam que, em 29/08/2018, foi determinada a intimação da Executada para impugnar a 
penhora de fls. 1.240/1243, quando, então, as Agravantes tiveram conhecimento de que foi juntado aos 
autos o extrato de mais um bloqueio judicial, realizado no dia 24/08/2018, novamente sem prévia decisão 
judicial.

Assim, alegam que a decisão agravada merece reforma, em razão: (i) da reiterada e injustificada 
recusa do juízo singular em apreciar o seguro garantia judicial ofertado pela NIPLAN; (ii) da realização 
de dois bloqueios online sem prévia ordem judicial; (iii) da inexistência de reconhecimento, por parte 
da Executada, de valor incontroverso e anuência com a dívida; (iv) da impossibilidade de levantamento 
dos valores bloqueados em favor da Agravada, na medida em que existe garantia idônea e suficiente da 
execução, consubstanciada em seguro garantia judicial.

Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agra-
vo, a fim de que sejam vedados novos atos de constrição patrimonial por meio do sistema BACENJUD 
até julgamento final, devendo, ainda, ser imediatamente desbloqueadas as contas e aplicações financeiras 
das Agravantes, com a liberação em favor destas dos valores bloqueados, ou, ainda, que seja impedido o 
levantamento dos valores bloqueados pela Agravada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de: (i) anular a decisão de fls. 1.231/1.232, 
afastando o entendimento de que as Agravantes reconhecem como devido o valor executado; (ii) ordenar 
que o juízo singular aprecie o pedido de nomeação à penhora do seguro garantia judicial, matéria sobre 
o qual foi omisso; (iii) anular em definitivo as penhoras online, inclusive aquelas realizadas em 17/08 e 
24/08/2018; e (iv) liberar os valores bloqueados em favor das Agravantes.
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excepcionais, quando necessária para evitar excessiva onerosidade ao devedor/executado, e desde que não 
ocasione prejuízo ao credor/exequente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM DINHEIRO POR SE-
GURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRA-
ÇÃO. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência 
do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hi-
póteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar pre-
juízo ao exequente, hipótese não demonstrada no caso dos autos. 2. Na hipótese dos autos, a 
revisão das circunstâncias acima descritas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, 
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno 
desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.661.050/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro LÁZARO 
GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), julgado em 18/09/2018, DJe 
27/09/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRU-
MENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO 
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. (...) 3. A substituição da penhora em di-
nheiro por seguro garantia somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais, quando 
necessária para evitar onerosidade excessiva ao devedor, e desde que não ocasione prejuízo ao 
exequente. Inviável, no entanto, rever o acórdão recorrido quanto a essas circunstâncias, quando 
demande reexame de prova, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A falta de debate prévio sobre 
a tese suscitada em sede de recurso especial implica a incidência da Súmula 282/STF. 5. Agravo 
interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1.588.575/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. 
SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 
SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DAS ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILI-
DADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido 
de admitir a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia apenas em hipóte-
ses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo 
ao exequente, hipótese não demonstrada no caso dos autos. (...) 3. Agravo interno a que se 
nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Quarta Turma, Rel. Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, a despeito do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência do STJ 
continua firme no sentido de que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial so-
mente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem 
que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor.

Nesta senda, cumpre observar que as Agravantes não trouxeram qualquer alegação que pudesse 
justificar a excepcionalidade da medida, não restando demonstrada qualquer circunstância extraordinária 
que pudesse afastar o entendimento de ser inviável a substituição da penhora.

Ao revés, é possível extrair dos autos que as Agravantes se tratam de empresas que ostentam grande 
capacidade financeira, aptas a garantir o juízo em pecúnia, não restando cabalmente demonstrado que 
foram prejudicadas pela imobilização do valor penhorado. Assim, mostra-se inviável a substituição da 
penhora em dinheiro por seguro garantia.

Note-se, ainda, que a penhora em dinheiro é mais conveniente à satisfação da execução, de maneira 
que a substituição por seguro garantia somente poderia ser admitida em hipóteses excepcionais e desde 
que não represente prejuízo ao credor, conforme assentado na jurisprudência do STJ acima invocada.

Dessa forma, não é adequada a pretendida substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia 
judicial, pois implicaria em evidente retrocesso ao feito executivo, visto que a penhora de dinheiro é mais 
conveniente à célere satisfação da execução.

Do mesmo modo, posiciona-se o STJ:

“realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou 
fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor” (STJ, AgRg no AREsp 730.565/

levantamento dos valores bloqueados em favor da Agravada, na medida em que existe garantia idônea e 
suficiente da execução, consubstanciada em seguro garantia judicial.

Com efeito, a NIPLAN ENGENHARIA S/A interpôs o Agravo de Instrumento de Nº 8017386-
62.2018.8.05.0000 em face de decisão anterior da magistrada singular, que havia determinado o prosse-
guimento da execução extrajudicial e ordenado a penhoraonline, do valor do débito de R$ 3.346.500,66 
(três milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais e sessenta e seis centavos).

Não obstante, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado ao referido recurso, em razão de o valor 
do seguro estar aquém do débito exequendo atualizado pela Agravada às fls. 1.106/1.109 dos autos 
principais, bem como pelo fato de que é necessário que o seguro seja emitido com prazo de validade 
indeterminado ou atrelado ao fim do processo judicial, ao passo que a apólice apresentada tinha prazo de 
vigência de 04/05/2018 a 04/05/2023.

Assim, registram que, tão logo tiveram ciência da decisão deste Relator, foi providenciada a retifica-
ção e a emissão de nova apólice do seguro garantia judicial, de forma a atender a todos os requisitos legais.

Nesse sentido, afirmam que às fls. 1.106/1.109 dos autos principais a Agravada apurou o seu 
suposto débito na quantia de R$ 3.346.500,66 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos 
reais e sessenta e seis centavos), que, acrescida de 30% (trinta por cento), resulta em R$ 4.350.450,86 
(quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), jus-
tamente o valor apontado na nova apólice do seguro.

Com efeito, o art. 835, § 2º, do CPC, assim dispõe:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro 
garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 
trinta por cento.

De igual forma, estabelece o art. 848 do CPC:

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
I - ela não obedecer à ordem legal;
II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;
III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;
IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;
V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou
VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judi-
cial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ao comentar o referido dispositivo, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 
Nery:

“2. Situações que ensejam a substituição da penhora. A substituição dos bens penhorados não pode 
ocorrer por motivos subjetivos do credor ou do devedor. Devendo estar presente pelo menos um 
dos motivos constantes do CPC 848. A escolha do bem para penhora, aliás, depois da reforma de 
2005/2006 do CPC/1973, está focada em parâmetros mais significativos do que a simples gradação 
legal, que são os do CPC 847: menor onerosidade para o executado e ausência de prejuízo para o 
exequente.” (in Código de Processo Civil comentado. 16ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016, p. 1857).

Na esteira das referidas normas, denota-se que o seguro garantia judicial equipara-se a dinheiro para 
efeito da gradação dos bens penhoráveis, podendo a penhora ser substituída desde que, comprovada a 
menor onerosidade ao executado e inexistindo prejuízo ao exequente, o referido seguro seja firmado em 
valor não inferior ao débito exequendo acrescido de 30% (trinta por cento).

Não obstante, já é assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 
a substituição da penhora realizada em dinheiro para seguro garantia somente se dará  em situações 
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gação, ainda mais quando contém cláusula que condiciona ao trânsito em julgado da decisão, 
devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. 2. A 
penhora de dinheiro pode ser, e não deve ser, substituída por seguro garantia, que a ele se 
equipara, o que afasta a possibilidade de constrição direta sobre a referida apólice, revelan-
do-se correta a decisão que determina atos constritivos sobre o patrimônio das devedoras. In-
teligência dos artigos 835 e 848 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJDFT, Agravo de Instrumento 
nº 20160020448073, 5ª Turma Cível, Relator: Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 
julgado em 22/02/2017, DJe 13/03/2017).

Por fim, no que tange a homologação de cálculos, observa-se que o juízo a quo agiu corretamente, 
porquanto entendeu como incontroverso o valor apresentado pela própria Executada (NIPLAN), diante 
da concordância expressa do Exequente.

Neste particular, cumpre registrar que as Agravantes, NIPLAN ENGENHARIA S/A e NPE 
NIPLAN SERVICE LTDA, peticionaram às fls. 1.190/1.197 dos autos originários, apresentando im-
pugnação à penhora, por terem verificado o excesso de execução.

Eis o teor da referida petição:

“III – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO
Se não bastasse todo o exposto acima, cabe ainda destacar que o valor informado pelo Exequente 
na petição de fls. 1.106/1.109, qual seja R$ 3.346.500,66 (três milhões trezentos e quarenta e seis 
mil quinhentos reais e sessenta e seis centavos), incorreu em equívocos, ocasionando excesso de 
execução.
Isso porque, observa-se que o Exequente calculou a correção monetária e os juros moratórios desde 
10/09/2014, quando o correto é que fossem apurados, respectivamente, desde 13/05/2015 (data do 
ajuizamento da ação) e 16/10/2015 (data da citação, quando a Executada foi constituída em mora).
E, em face da inobservância pelo Exequente dos termos iniciais corretos, houve um excesso de exe-
cução no importe de R$ 385.572,38, o que faz com que a Executada incorra em enorme prejuízo 
e leve ao enriquecimento sem causa do, (sic) violando o disposto nos artigos 884 e seguintes do 
Código Civil.
Para visualizar o alegado, segue abaixo a memória de cálculo elaborado pela Executada:
(…)”.

Desse modo, as empresas Recorrentes indicaram que o valor correto da execução corresponderia 
a R$ 2.960.928,28 (dois milhões novecentos e sessenta mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito 
centavos) e não aos R$ 3.346.500,66 (três milhões trezentos e quarenta e seis mil quinhentos reais e ses-
senta e seis centavos) postulados pela Recorrida.

A Agravada, por sua vez, apresentou petição, em 16/08/2018 (fls. 1.224/1.229), por meio da qual 
manifestou concordância com o cálculo apresentado pela Agravante, no valor de R$ 2.960.928,28 (dois 
milhões novecentos e sessenta mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), requerendo, com 
isso, que os autos não fossem remetidos ao contador.

Portanto, diante da aquiescência da Exequente em relação aos valores apresentados pela Executada, 
a magistrada singular homologou os referidos cálculos, determinando o prosseguimento da execução pela 
quantia de R$ 2.960.928,28 (dois milhões novecentos e sessenta mil novecentos e vinte e oito reais e vinte 
e oito centavos), expedindo alvará em favor da Exequente para liberação dos valores até então bloqueados, 
determinando o seu abatimento do valor total da execução.

Neste contexto, observa-se que a controvérsia existente na execução ficou totalmente superada em 
vista da concordância expressa da Exequente com os cálculos apresentados pela Executada, motivo pelo 
qual restou impositiva a homologação dos referidos cálculos.

Dessa forma, indiscutível a falta de interesse recursal das Agravantes quanto a este ponto, na medi-
da em que o provimento jurisdicional contra o qual se insurgem apenas cuidou de homologar os cálculos 
apresentados pelas próprias Recorrentes, com os quais a Recorrida concordou. Portanto, não cabe mais 
qualquer discussão sobre os referidos valores.

Neste mesmo sentido:

SC, Terceira Turma, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 19/4/2016, 
DJe 26/4/2016).

Confira-se ainda os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO FIANÇA. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não é adequada a pretendida substituição da penhora de dinheiro 
por fiança bancária, pois implicaria retrocesso ao feito executivo, visto que a penhora de 
dinheiro é mais conveniente à célere satisfação da execução. 2. Outrossim, "A despeito da nova 
redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por 
outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não 
ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da 
execução para o devedor” (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, 
julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. A convicção formada pelo Tribunal de origem, afas-
tando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de 
forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência 
da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 610.844/RJ, Quar-
ta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA EM DINHEIRO. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO. 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 
DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta 
Corte tem consignado que uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua subs-
tituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio 
da satisfação do credor. 2.- O acolhimento das alegações da agravante não dispensa o reexame 
de prova. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo demandaria a incursão no conjunto 
probatório para concluir-se da forma requerida pelo Recorrente. Incide nesse ponto a Súmula 7 
do STJ. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se 
mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 
1.391.082/SE, Terceira Turma, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 24/09/2013, DJe 
08/10/2013).

Destarte, o juiz não está obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro 
garantia judicial, embora tenham sido equiparados, nos termos do art. 835, § 2º, do Código de Processo 
Civil de 2015.

Cumpre salientar, neste particular, que embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro 
garantia judicial, para fins de substituição da penhora, no atual CPC, ainda é prioritária a penhora em 
dinheiro, como determina o art. 835, § 1º, do mesmo diploma legal.

Neste mesmo sentido, já se posicionou o TJDFT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS 
RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RE-
CURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRU-
MENTO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM 
DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO OPERADA A PRECLUSÃO. 
EMBORA EQUIPARADA A PENHORA EM DINHEIRO E O SEGURO GARANTIA JU-
DICIAL, PRIORITÁRIA A PENHORA EM DINHEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
835, § 1º, DO CPC. (...) 5. Embora equiparados a penhora em dinheiro e o seguro garantia 
judicial, para fins de substituição da penhora no atual CPC, ainda é prioritária a penhora 
em dinheiro, como determina o art. 835, § 1º, do mesmo diploma legal.  6. Agravo inter-
no desprovido. Agravo de instrumento provido em parte. (TJDFT, Agravo Interno nº 0701575-
06.2018.8.07.0000, 5ª Turma Cível, Relatora: Desª. SILVA LEMOS julgado em 19/09/2018, DJe 
02/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IN-
CIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DETERMINAÇÃO DE PE-
NHORA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - INS-
TRUMENTO QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 
1. A apresentação de seguro garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário da obri-



REVISTA BAHIA FORENSE

334 335

REVISTA BAHIA FORENSE

DECISÃO proferida pelo juiz de direito da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana, 
Bahia, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0513127-28.2016.8.05.0080, de-
feriu o pedido de penhora online feito por ANAELTA PINHO DOREA, ora agravada, determinando o 
bloqueio do valor executado, via BacenJud, em contas do agravante, bem como de outras empresas não 
pertencentes ao polo passivo da demanda.

Em suas razões, o agravante alegou que o Código de Processo Civil exige a instauração de um 
procedimento incidental para que se promova a desconsideração da personalidade jurídica, e a agravada 
não teria trazido qualquer elemento capaz de provar a existência dos pressupostos legais específicos para 
que isso fosse deferido. Argumentou que o artigo 50 do Código Civil estabelece, como requisito para a 
desconsideração, a comprovação do abuso da personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patri-
monial, o que nunca teria sido demonstrado pela agravada.

Nesse sentido, defendeu que a desconsideração da personalidade jurídica não poderia ter sido defe-
rida somente pela ausência de bens da empresa executada para satisfação do crédito, de modo que a deci-
são recorrida padece de vício de nulidade, por não ter instaurado o incidente processual, desrespeitando, 
ademais, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, arguiu que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de 
urgência, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, para 
que seja declarada a nulidade da decisão contestada.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido parcialmente pela decisão de ID. 2513297. Contra a 
referida decisão, ANAELTA PINHO DOREA interpôs AGRAVO INTERNO, cujas razões são também 
analisadas no presente voto.

As contrarrazões foram apresentadas pela agravada, que aduziu, em síntese, que seria desnecessária 
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que restou con-
figurada a relação de consumo, aplicando-se o artigo 28 da Lei nº 8.078/1990.

Nesses termos, requereu o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente 
a decisão proferida pelo juízo de piso.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, CONHEÇO do recurso, porquanto vislumbro a presença dos requisitos intrínsecos 

e extrínsecos para sua admissibilidade.

II – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR

Não tem razão o agravante, senão vejamos.
No presente caso, o agravante questiona não só a concessão da tutela de urgência, porquanto en-

tende que não foram preenchidos os requisitos correspondentes, como também a ausência de instauração 
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em relação ao primeiro ponto, é mister que seja observado o quanto disposto nos artigos 294 a 302 
do Código de Processo Civil, sobretudo o preenchimento dos seguintes requisitos: 1) probabilidade do 
direito reivindicado; 2) perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Esse é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. 
RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. 
AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. […] (AgInt no TP 1.423/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUAR-
TA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Da leitura dos autos, observa-se que o juízo a quo acertou em sua decisão, porquanto se verifica, na 
demanda originária, a presença de ambos os requisitos acima mencionados.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCOR-
DÂNCIA DA PARTE EMBARGADA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA 
EMBARGANTE. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. (…) - Diante da expressa manifestação, pela embargada, de concordância com 
a planilha discriminada de cálculos apresentada pela União, do que resultou a homologação, por 
sentença, da quantia de R$ 248.837,85, conclui-se que se encerrou toda a controvérsia por ventura 
existente entre os litigantes, não mais cabendo à união qualquer discussão sobre os referidos valo-
res. Precedente: TRF - 5ª Região; AC 482028/PE; Primeira Turma; Desembargador Federal JOSÉ 
MARIA LUCENA; Data Julgamento 11/11/2010; - Apelação improvida. (TRF-5, Apelação Cível 
nº 501092/PE 200983000052040, Segunda Turma, Des. Federal PAULO GADELHA, julgado 
em 01/03/2011, DJE 17/03/2011).

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, 
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8027881-68.2018.8.05.0000.AI. Relator(a): Desa. 
Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 13/03/2019.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. ARTI-
GOS 297 E 301 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RE-
LAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28, §5º, DO CDC. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. 
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo. AgInt no TP 1.423/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018.
2. No caso do Código de Defesa do Consumidor, o requisito autorizador para desconsideração da 
personalidade jurídica é objetivo, ou seja, basta que haja óbices ao ressarcimento do consumidor, 
por não serem encontrados bens suficientes da pessoa jurídica. REsp 1735004/SP, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018.
3. Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTER-
NO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8027881-
68.2018.8.05.0000.AI, originário do juízo de direito da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Feira 
de Santana, Bahia, tendo como agravante EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA FEIRA 
DE SANTANA I SPE LTDA e agravada ANAELTA PINHO DOREA.

E estes autos do AGRAVO INTERNO Nº 8027881-68.2018.8.05.0000.1.ED, em que é agra-
vante ANAELTA PINHO DOREA e agravado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA 
FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto 
condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA FEIRA DE SANTANA I SPE LTDA em face da 
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§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 
código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 
alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

O dispositivo acima transcrito corrobora com a teoria menor, consignando que a incidência da 
desconsideração se justifica: 1) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de 
suas obrigações, somada à má administração da empresa; ou b) pelo mero fato da personalidade jurídica 
representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Assim, se forem verificados esses requisitos, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, 
independente da instauração de incidente. Isso quer dizer que, como o magistrado pode decretar de 
ofício a desconsideração, não haverá a necessidade do incidente de desconsideração previsto na legislação 
processual. Até porque, o incidente se faz necessário nas hipóteses em que há requisitos específicos para a 
desconsideração (no caso do Código Civil, confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade), permitindo 
o contraditório inicial dos sócios.

No caso do Código de Defesa do Consumidor, o requisito autorizador é objetivo, ou seja, basta a 
insolvência da pessoa jurídica. Havendo óbices ao ressarcimento do consumidor, por não serem encon-
trados bens suficientes da pessoa jurídica, poderá o juiz desconsiderar a personalidade para adentrar no 
patrimônio dos sócios.

No caso dos autos, está configurada a relação de consumo desde a fase de conhecimento, tendo 
em vista que a agravada é pessoa física que adquiriu imóvel da empresa agravante, restando evidente a 
hipossuficiência da primeira em relação à segunda.

A sentença da fase de conhecimento, com efeito, baseia-se em diversos dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor, deixando claro que o diploma consumerista rege a situação fática em apreço.

Dessa forma, se está configurada a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do 
Consumidor, verifica-se que a desconsideração da personalidade jurídica prescinde de instauração de 
incidente, nos moldes do Código Civil e do Código de Processo Civil, podendo se dar de ofício, pelo 
juízo primevo.

É assim que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE 
CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA 
MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSI-
DERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. 
INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/
STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, 
§ 5º, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA.
[...]
10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovi-
dos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidên-
cia da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o 
pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); 
ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC.
12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade 
jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente 
para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, 
prevista no art. 28, § 5º, do CDC.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 1735004/SP, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 
29/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SEN-
TENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA 

Quanto à probabilidade do direito reivindicado, constata-se que não foram encontrados bens em 
nome da executada, ora agravante, e, há indícios de que as empresas indicadas pela agravada fazem parte 
do mesmo grupo econômico, que se utiliza de artifícios para se esquivar de cumprir com suas obrigações 
financeiras.

A lide se encontra em fase de cumprimento de sentença, de modo que o título executivo já foi 
constituído, restando evidente que a agravada tem direito ao crédito exequendo. A inexecução, até o 
momento, tem a ver com a insuficiência de bens da executada, ora agravante, que se consubstancia em 
empresa de grande porte, não corroborando com o aludido insucesso do procedimento.

Constata-se, daí, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que, acaso não 
determinada medida garantidora do crédito, a agravada poderá não ter o seu direito correspondido.

Diante desse quadro, os artigos 297 e 301 do Código de Processo Civil prelecionam que o magis-
trado poderá determinar que sejam adotadas todas as medidas que considerar necessárias para a efetivação 
da tutela provisória e, no caso da tutela de urgência de natureza cautelar, poderá, inclusive, determinar o 
arresto, o sequestro, o arrolamento de bens, o registro de protesto contra alienação de bem, assim como 
qualquer outra medida idônea para assegurar o direito em questão.

Assim, revela-se adequada a determinação do arresto dos bens das referidas empresas, a fim de evitar 
a dilapidação do seu patrimônio, de modo que NEGO PROVIMENTO ao recurso nesse ponto.

III – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA: DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO 
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RELAÇÕES 
DE CONSUMO

Em relação à alegação de que houve cerceamento de defesa, por ausência de instauração do inciden-
te de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se que, mais uma vez, não tem razão o agravante.

De fato, o artigo 133 do Código de Processo Civil prevê que a desconsideração da personalidade 
jurídica se dará mediante a instauração de incidente, a pedido da parte ou do Ministério Público, quando 
lhe couber intervir no processo, baseando-se nas disposições do 50 do Código Civil, que traz dispositivo 
semelhante, proibindo a atuação de ofício do magistrado.

Todavia, nas relações de consumo, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica po-
derá ser de ofício. É que a Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXXII, disciplina que o “Estado pro-
moverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor como 
marca fundante de sua proteção.

Deste modo, o dispositivo do Código de Processo Civil que determina a obrigatoriedade do inci-
dente, nos moldes do artigo 133 e seguintes, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, 
somente deve ser aplicada nas hipóteses em que o magistrado não pode atuar de ofício, como no caso 
previsto pelo Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Porém, o juiz, ao se deparar com alguma situação em que se configure a insolvência do fornecedor 
frente ao consumidor, deverá, ainda que não haja requerimento expresso, desconsiderar a pessoa jurídi-
ca para atingir os bens dos sócios. Isto porque o ressarcimento ao consumidor é de interesse social, na 
medida em que a atuação do magistrado serve para mitigar a vulnerabilidade existente, promovendo o 
equilíbrio entre as partes, efetivando o instituído no dispositivo constitucional acima mencionado.

Nas relações de consumo, aplica-se o quanto previsto no artigo 28 da Lei nº 8.078/1990:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento 
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.
§ 1°(Vetado).
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiaria-
mente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
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Ademais, em face de tal ato a Apelante impetrou Mandado de Segurança, julgado por esta 
Quarta Câmara Cível, concedendo a segurança para anular referida audiência. Todavia, o 
julgador de piso não observou a decisão proferida no mandamus e fundamentou seu julgado 
em depoimentos colhidos naquela audiência sem que o Apelante pudesse exercer seu direito 
ao contraditório.

Portanto, verificada a nulidade processual, necessário o retorno dos autos ao juízo de origem, 
restando prejudicado o mérito recursal.
APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob nº 0000871-57.2013.8.05.0164, 
sendo apelante BAHIA NORTE FLORESTAL LTDA e apelado FÁBRICA DE PAPEL E PAPELÃO 
NOSSA SENHORA DA PENHA S/A.

ACORDAM os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade de votos, dar provimento ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de 
defesa, restando prejudicado o mérito do recurso, pelas razões explicitadas abaixo:

RELATÓRIO

Ao relatório da sentença de fls. 793-799, acrescento que o magistrado de piso rejeitou as prelimi-
nares de carência da ação e inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu 
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Ainda julgou preju-
dicados os pedidos constantes nas petições de fls. 730-731 e 778-781; corrigiu o valor da causa arbitran-
do-a em R$ 319.175,50 (trezentos e dezenove mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). 
Condenou também o autor a recolher as custas processuais complementares, considerando o valor da 
causa arbitrado e ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa 
corrigido.

Inconformada a empresa autora apela da sentença suscitando, preliminarmente, a necessidade 
de análise do Agravo Retido interposto em face da decisão de fls. 264-265 que entende pela tempes-
tividade da Contestação; preclusão das alegações finais do Apelado porque juntada após o pedido de 
certificação de preclusão do ato processual; fato novo ignorado, sendo este comunicado ao Juízo singu-
lar através de petição de fls. 778-791 em que colacionou diversas fotografias relatando a ocorrência de 
incêndio criminoso na floresta de eucalipto implantada na área objeto da lide.

No mérito, afirma que existiram inúmeras ilegalidades e nulidades processuais na audiência de 
instrução e julgamento, tendo em vista a ilegalidade na oitiva das testemunhas do Apelado e a realiza-
ção da Audiência de Instrução e Julgamento em período que os prazos processuais estavam suspensos. 
Acrescenta que às fls. 663-666 postulou pela realização de nova Audiência de Instrução e Julgamento, 
apontando o vício da ausência de apresentação do rol de testemunhas da Apelada que foram ouvidas na 
referida audiência, todavia o magistrado a quo não se manifestou. Assevera que às fls. 672-677 peticionou 
Pedido de Reconsideração, pelos mesmos fatos e com argumentação similar, sobre o qual o juiz singular 
não se manifestou.

Registra que em 20.04.2016 o cartório certificou, a pedido da recorrente, que o rol de testemu-
nhas não foi juntado pela Apelada. Em 29.04.2016 impetrou Mandado de Segurança, nº 0007977-
73.2016.805.0000, contra os atos ditos ilegais praticados no processo, em que o julgamento determinou 
a realização de nova audiência.

Ressalta a possibilidade de perda da propriedade por abandono (derrelição), tendo em vista que a 
Apelada teria direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua. Aduz que a si-
tuação fática do não exercício dos poderes dominiais, resultando na ocupação pacífica e ordeira do imóvel 
por diversas famílias, por mais de 40 (quarenta) anos ininterruptos, ocorrendo o consequente desmem-
bramento em várias glebas, instalação de energia elétrica, água, escolas, posto de saúde, igrejas, surgindo 
o Povoado de Itapicirica, no Município de Mata de São João/Ba, o que corrobora a consolidação do 
processo de ocupação pacífica e ordeira. Alega que a inércia da Apelada originou a res derelictae, a sobre-
dita coisa abandonada, sendo dentro desta área que a Apelada adquiriu seu direito de posse, corroborada 
nos 11 (onze) blocos de documentos apresentados pela mesma. Ainda, que a recorrida não demonstrou 

JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILI-
DADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMEN-
TO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em 
nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, 
a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independen-
temente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se 
“levantar o véu” da personalidade jurídica da sociedade empresária.
Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; 
(Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004;
REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000.
2. “No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5º, do CDC, os credores não 
negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da 
disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em 
face da insolvência da sociedade empresária” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014).

Desse modo, se a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos 
causados à consumidora, ora agravada, encontram-se presentes os requisitos para a desconsideração da 
personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, parágrafo 5º, do 
Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso também nesse quesito, mantendo a decisão 
vergastada em todos os seus termos.

IV – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Contra o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo, foi interposto AGRAVO INTERNO 

por ANAELTA PINHO DOREA.
Observa-se que, diante da resolução do mérito do agravo de instrumento, resta PREJUDICADO 

o referido recurso.

V – CONCLUSÃO
Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos acima 
apresentados.

*****

(TJBA – Apelação nº 0000871-57.2013.8.05.0164. Relator(a): Des. José Olegário Monção 
Caldas, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/07/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUDIÊNCIA DE INSTRU-
ÇÃO REALIZADA PELO JULGADOR DE PISO EM DATA COM EXPEDIENTE FO-
RENSE SUSPENSO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 251 EXPEDIDO PELA PRESIDÊNCIA 
DESTA CORTE. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO APELADO NÃO APRESENTADAS 
NO ROL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS 
AO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO.

Verifica-se dos autos que o Ilustre Julgador de piso realizou audiência de instrução e jul-
gamento em período em que o expediente forense foi suspenso através do Decreto nº 251 
exarado pela Presidência da Corte.
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referida audiência e determinar a realização de nova audiência conforme as normas insculpidas na legisla-
ção em vigor. Ocorre que o Julgador singular não observou o julgado e utilizou os depoimentos colhidos 
no referido ato como fundamento da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela 
Apelante/Autora.

A audiência realizada está eivada de nulidade, pois a instrução processual em que ocorre o depoi-
mento de testemunhas, em data que o expediente forense se encontrava suspenso, afronta os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, “o princípio é tão amplo e tão significativo 
que legitima a jurisdição e se confunde com o próprio Estado de Direito. Assim, aplica-se tanto na jurisdição 
civil e penal, quanto nos procedimentos administrativos”. (PORTANOVA, 2003, p. 146).

Nesse sentido, mutatis mutandis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE 
DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGA-
MENTO - AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ - JUSTIFICATIVA POSTERIOR 
- REPETIÇÃO DO ATO - POSSIBILIDADE - GARANTIA AO EFETIVO CONTRADITÓRIO. 
Como vem sendo admitido pela doutrina e pela jurisprudência, a norma insculpida no art. 453, inciso 
II, § 1.º do Código de Processo Civil de 1973 - com correspondência no art. 362, § 1º, do atual CPC 
-, deve ser interpretada extensivamente, de modo a admitir-se a comprovação do impedimento de com-
parecer à audiência na primeira oportunidade em que seja possível fazê-la. O atual Código de Processo 
Civil impõe ao Magistrado, por meio da norma insculpida em seu art. 7º, a obrigação de zelar pelo efe-
tivo contraditório.   (TJMG  -  Apelação Cível   1.0024.12.270587-4/002, Relator(a): Des.(a) Mônica 
Libânio , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016).

Portanto, constatada a nulidade alegada, afrontando direito da recorrente ao contraditório assegu-
rado pela Carta Constitucional e celebrado pelo Código de Processo Civil de 2015, imperioso é o aco-
lhimento da referida prefacial para reconhecer o cerceamento de defesa, restando prejudicadas as demais 
alegações constantes no apelo.

Diante de tais razões, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade processual para reco-
nhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realizar nova 
audiência de instrução e julgamento obedecendo as regras constantes na legislação processual, restando 
prejudicadas as demais alegações constantes no apelo.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0012878-49.2017.8.05.0000. Relator(a): Des. Baltazar 
Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Julgado em 17/04/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLO-
CUTÓRIA QUE DETERMINOU A IMEDIATA SUSPENSÃO, DE CARÁTER TEMPO-
RÁRIO, DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE FIRMADA. PERMISSÃO DE QUE AS 
AGRAVADAS COMPREM COMBUSTÍVEIS EM QUALQUER DISTRIBUIDORA DO 
MERCADO, TUDO DURANTE O PRAZO DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CONCOR-
DÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR, NA FORMA DO ART. 50, § 1º, DA LEI 
11.101/2005, BEM COMO ART. 581, DO CÓDIGO CIVIL. NA ALIENAÇÃO DE BEM 
OBJETO DE GARANTIA REAL, A SUPRESSÃO DA GARANTIA OU SUA SUBSTI-
TUIÇÃO SOMENTE SERÃO ADMITIDAS MEDIANTE APROVAÇÃO EXPRESSA DO 
CREDOR TITULAR DA RESPECTIVA GARANTIA. PROIBIÇÃO DE O COMODAN-
TE, SALVO NECESSIDADE IMPREVISTA E URGENTE, RECONHECIDA PELO JUIZ, 
SUSPENDER O USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA, ANTES DE FINDO O PRAZO 
CONVENCIONAL, OU O QUE SE DETERMINE PELO USO OUTORGADO. PLANO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTE-
RIORES AO PEDIDO, E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SU-
JEITOS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 1º DO 
ART. 50 DA LRF. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º E ART. 49, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 
11.101/2005. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL PELO 
PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

seus atos de posse, preferindo insistir que é a proprietária do imóvel por arrematação do bem da Massa 
Falida, garantindo-se da carta de arrematação. Por outro lado, a recorrente declara que demonstrou sua 
posse sobre o imóvel com inúmeras provas documentais e testemunhais trazidas aos autos, caracterizando 
o abandono da propriedade objeto da lide pela Indústria de Papel Santo Amaro, cujo resultado dessa 
abdicação é reconhecido pela Massa Falida, consoante o Laudo de Avaliação das Fazendas.

Enuncia a existência de turbação e esbulho através de petição informando ao Juízo que não conce-
deu o mandado proibitório. Aponta o art. 932 do CPC/73 que trata do Interdito Proibitório, com repe-
tição literal no CPC/15, no art. 567, em que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser 
molestado na posse, podendo impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante 
Mandado Proibitório, em que se comine ao Apelado determinado pena pecuniária, caso transgrida o pre-
ceito. Anota que a confissão da testemunha da Apelada quanto à turbação ou esbulho praticados atesta a 
obrigatoriedade do magistrado em expedir o Mandado Proibitivo em favor da recorrente sobre toda a área 
do litígio, conforme preceituam os artigos 389 a 391 do CPC/15, a confissão judicial faz prova contra o 
confidente, mas não o fez violando a legislação devendo ser apreciado por este Juízo ad quem.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para declara a posse da Apelante sobre as áreas de terra 
relacionadas no bloco de documento, fls. 286-656, bem como a propriedade da Apelante sobre a floresta 
de eucaliptos implantada na área do litígio e que seja a empresa Apelada proibida definitivamente de 
adentrar as áreas do imóvel e na floresta sub judice, expedindo-se o competente mandado proibitório em 
face da mesma e a condenação nas sucumbências e custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 848-858.
Subiram os autos à superior instância e, distribuídos à Quarta Câmara Cível, coube-me a relatoria.

VOTO

Conheço do recurso por ser próprio e tempestivo.
Inicialmente, necessário analisar a preliminar lançada pela Apelante. A prefacial de nulidade da 

audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa merece amparo, pois o Juiz de Direito da 
Vara de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Mata de São João realizou audiência 
de instrução, com oitiva de testemunhas da parte ex adversa, sem intimação da Apelante e em data que o 
expediente forense naquela comarca estava suspenso por força do Decreto Judiciário nº 251.

Com efeito, o Decreto Judiciário nº 251, expedido pela Presidência deste Tribunal de Justiça enun-
cia que:

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 251, DE 4 DE ABRIL DE 2016.
DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NO DIA 05 DE ABRIL DE 
2016.
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, e à vista do que consta do Processo nº TJ-ADM-2016/15159,
RESOLVE
Art. 1º- Suspender, excepcionalmente, o expediente forense e a fluência dos prazos processuais na Comar-
ca de Mata de São João, no período de 11 a 14, e 25 a 29 de abril do corrente ano.
Art. 2º- Os prazos que vencerem nas datas mencionadas no artigo anterior ficarão prorrogados para 
o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, ˜ 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em 4 
de abril de 2016.
Desembargadora MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
Presidente

Ocorre que, conforme noticiado e comprovado nos autos, o Julgador singular realizou audiência de 
instrução na data de 14.04.2016, inclusive com a oitiva de testemunhas da parte ex adversa. Ora, a sus-
pensão do expediente forense pela Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia implica na impossibilidade 
da prática de qualquer ato processual para andamento do feito.

Ante referido ato praticado pelo Julgador singular a recorrente impetrou Mandado de Segurança, 
processo nº 0007977-72.2016.805.0000, julgado por esta Corte concedendo a segurança para anular 
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sendo compatíveis ou inferiores à média de mercado; VI – não é urgente, haja vista a referida cláusula 
encontrar-se em vigor há vários anos; VII – cassada a exclusividade, cessam também os efeitos do contrato 
de comodato em relação as bombas e tanques de combustíveis; VIII – a Recorrente é também credora do 
Grupo 90, tendo interesse em assegurar o fiel cumprimento do contrato firmado, além da sobrevivência 
das Agravadas.

Ressalta que na “recuperação judicial os contratos devem continuar a ser cumpridos como foram cele-
brados (…) a decisão agravada fatiou o contrato entre as partes (…) pouco atentou para o peso que a cláusula 
possui para o equilíbrio do contrato (…) o processo de recuperação judicial é um procedimento especial, que não 
comporta a revisão de contratos, muito menos a declaração de invalidade de cláusulas contratuais.” (fl. 15/16)

Continuam relatando que as Agravadas receberam mais de quatro milhões em adiantamentos da 
Agravante, que devem ser recuperados através da exclusividade e, em virtude disso, receberam equipa-
mentos como tanques, bombas, compressores, dentre outros, tratando-se de volume em média de cem 
mil litros de combustível por mês, totalizando um faturamento aproximado de trezentos mil reais mensais 
e três milhões e seiscentos mil anuais.

Nesse passo, pleiteiam a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da 
decisão impugnada, sendo imediatamente restaurada a cláusula de exclusividade estabelecida nos contra-
tos firmados entre a Agravante e as Agravadas.

Ao final, pugnam pelo provimento integral do agravo, reformando-se a decisão agravada, para que 
seja totalmente indeferido o pedido formulado pelas Agravadas, revogando a decisão objurgada, manten-
do-se a cláusula de exclusividade avençada nos contratos firmados com o Recorrente.

Acostado o preparo às fls. 32 e 195.
Acostados documentos às fls. 33/194.
Postula a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do substabelecimento dos patronos 

que subscreveram a petição de fl. 194.
Efetuada a distribuição, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.
Em decisão de fls. 197/206 foi deferido o pleito liminar, tendo as Agravadas interposto Agravo 

Interno, às fls. 213/223, em face do referido decisum.
Regularmente intimada para contra-arrazoar o Agravo de Instrumento, as Autoras/Agravadas ma-

nifestaram-se às fls. 224/234.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 237/238, pelo provimento 

do recurso.
Abriu-se prazo para vistas à fl. 243, e expressou-se a Ré/Agravante acerca do Agravo Interno às fls. 

246/251.
Com este relato, nos termos do art. 931 do CPC, encaminhem-se os autos à Secretaria para inclu-

são em pauta.

VOTO

Verifica-se que restaram preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual 
conheço do recurso e passo à análise do pedido liminar.

Preliminarmente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno (fls. 213/223), 
haja vista a análise do mérito deste Agravo de Instrumento. Prejudicado, assim, o referido recurso.

Passa-se à análise do mérito do Agravo de Instrumento.
In casu, a pretensão dos Agravantes consiste em obter a reforma da decisão recorrida, que deferiu o 

pedido de suspensão da cláusula de exclusividade, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, recebido 
o pleito de ID nº 5541508 como pedido de tutela de urgência incidental, defiro o quanto ali formula-
do, DETERMINO a imediata suspensão, de caráter temporário, da cláusula de exclusividade firma-
da nos contratos com as distribuidoras IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e RAIZEN 
COMBUSTÍVEIS S.A e AUTORIZO que as RECUPERANDAS comprem combustíveis em qualquer 
distribuidora do mercado, tudo durante o prazo de 180 (cento e oitenta dias) aludido na decisão de ID nº 
5493776.” (fl. 141).

Nesse contexto, estabelecem os artigos 47 e 49, §§ 2º, 3º e 5º, todos da Lei nº 11.101/2005, que 
dispõe sobre recuperação judicial e extrajudicial, além da falência da sociedade empresária:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0012878-
49.2017.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO 
S/A, e como Agravadas, POSTO 100 LTDA e POSTO MIMOSÃO LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno 
interposto às fls. 213/223 e de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para 
suspender a decisão objurgada em todos os seus termos, mantendo a cláusula de exclusividade firmada 
com as Agravadas nos contratos firmados com as distribuidoras Ipiranga Produtos de Petróleo, e assim o 
fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por IPIRANGA PRODUTOS 
DE PETRÓLEO S/A, em face da decisão interlocutória acostada ao ID nº 5590896 e ID anexo nº 
5590920, dos autos digitais, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis 
e Comerciais da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial 
nº 8000761-10.2017.8.05.0154 proposta pelos Agravados, deferiu o pedido de suspensão da cláusula de 
exclusividade, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, recebido o pleito de ID nº 5541508 como pedido de tutela de urgência 
incidental, defiro o quanto ali formulado, DETERMINO a imediata suspensão, de caráter tem-
porário, da cláusula de exclusividade firmada nos contratos com as distribuidoras IPIRANGA 
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A e AUTORIZO que as 
RECUPERANDAS comprem combustíveis em qualquer distribuidora do mercado, tudo durante 
o prazo de 180 (cento e oitenta dias) aludido na decisão de ID nº 5493776.

Aproveito o relatório da decisão agravada pela clareza e objetividade, estando disposto da 
forma a seguir:

POSTO NOVENTA LTDA e OUTROS (12) requereram deferimento de TUTELA DE UR-
GÊNCIA LIMINAR, aduzindo, em síntese: a) que os postos de combustíveis pertencentes ao 
Grupo 90 estão identificados com as bandeiras das distribuidoras IPIRANGA PRODUTOS DE 
PETRÓLEO S.A. e RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A., em decorrência de contratos firmados com 
cláusula de exclusividade; b) que tal cláusula implica compra de combustível de forma exclusiva 
junto às mencionadas distribuidoras; c) que as distribuidoras citadas comercializam o combus-
tível com preço muito acima do valor real de mercado, que se aproximam dos valores máximos 
estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo – ANP; d) que os preços, tachados de extorsivos, 
representam uma das maiores causas da situação econômico - financeira das RECUPERANDAS; 
e) que a diferença de preço por litro da gasolina entre distribuidoras com e sem contrato de bandeira 
com as AUTORAS chega a R$ 0,15 (quinze centavos), margem apontada essencial à recuperação 
do grupo; f ) que é necessária a autorização às empresas RECUPERANDAS de compra junto a 
distribuidoras que ofereçam melhores condições, viabilizando a recuperação judicial. Requereram, 
com base nessas alegações, a suspensão da cláusula de exclusividade firmada nos contratos com as 
distribuidoras IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e RAIZEN COMBUSTÍVEIS 
S.A., autorizando as RECUPERANDAS a comprar combustíveis em qualquer distribuidora do 
mercado. (...).

Em suas razões, alega a empresa Agravante que a decisão vergastada não merece prosperar, por-
quanto: I – o pedido liminar foi deferido sem a oitiva da Agravante e sem investigação do mercado ou 
contrato entre as partes; II – a recuperação judicial não admite a revisão de contratos, configurando-se 
violação aos artigos 49, § 2º e 117, da LRF; III – a cláusula de exclusividade não é ilegal, atentando a 
decisão agravada contra norma regulatória expressa na ANP (Violação do art. 8º, XVI, da Lei Federal 
nº 9.478/97), bem como regulamentação da Agência Nacional do Petróleo, através da Resolução ANP 
41/2013; IV – não existe relação entre a exclusividade e os motivos revelados da recuperação judicial; 
V – não há discriminação de preços tendo em vista o quanto discriminado na base de dados da ANP, 
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Por conseguinte, estabelece o art. 50, § 1º, da mesma Lei:

Art. 50
(…)
§ 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 garan-
tia. (Grifo nosso).

Nesse contexto, afirma a Agravante que, cassada a exclusividade, cessam também os efeitos do 
contrato de comodato em relação as bombas e tanques de combustíveis cedidos.

À vista disso, é patente que a cláusula de exclusividade emana de um complexo e ímpar ajuste 
comercial, composto por diversas condições e cláusulas especiais, a qual obriga o revendedor que fizer 
opção em vincular-se a uma determinada distribuidora, proceder à comunicação de tal situação ao órgão 
regulador e apenas adquirir e revender os produtos por ela fornecidos, usufruindo, em compensação, de 
algumas prerrogativas econômicas, como a publicidade da marca e o comodato de equipamentos, sendo, 
dessa forma, nominado como “Posto Bandeirado”, que é o caso dos autos.

Além destes, existem ainda os denominados “Posto Bandeira Branca”, que são aqueles postos reven-
dedores não vinculados formalmente a nenhuma distribuidora, estando autorizados a comercializarem 
produtos de inúmeras marcas.

Outrossim, é sabido que o contrato de comodato é um contrato real, haja vista se referir a posse 
e gerar direito obrigacional, porque só depende da tradição, da transmissão do bem para que se torne 
perfeito. Assim sendo, configura-se essencial, além do acordo de vontades, a entrega da coisa para que 
se configure o contrato. Embora gratuito, o contrato pode prever o uso da coisa mediante encargo, cujo 
descumprimento enseja a rescisão do contrato.

Com efeito, dispõe o Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso 
concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo 
juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o 
que se determine pelo uso outorgado. (Grifos nossos).

Portanto, ainda que existam novações dos créditos anteriores ao pedido de Recuperação, não há 
prejuízo às garantias, devendo as suas supressões ou substituições ocorrerem apenas quando há concor-
dância expressa do credor titular, na forma do art. 50, § 1º, da LRF, bem como do citado art. 581, do 
Código Civil.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados

TUTELA ANTECIPADA RESCISÃO CONTRATUAL DESCUMPRIMENTO DE CLÁU-
SULA DE EXCLUSIVIDADE NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS- AUSÊNCIA DE PROVA 
INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS INADMISSIBILIDADE Ausente a prova inequí-
voca das infrações contratuais praticadas em detrimento da imagem da distribuidora de derivados 
de petróleo, não há como, em ação de rescisão contratual, deferir tutela antecipada para determinar 
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 20501518220138260000 SP 2050151-82.2013.8.26.0000, 30ª 
Câmara de Direito Privado, Relator Des. ANDRADE NETO, julgado em 27/11/2013, publicado 
em 27/11/2013). (Grifos nossos).
AÇÃO COMINATÓRIA — CONTRATO MISTO DE FORNECIMENTO DE COMBUS-
TÍVEL, LUBRIFICANTES E COMODATO — CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE — 
FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS — SENTENÇA REFORMADA. Se a parte 
celebra contrato contendo cláusula que prevê a compra exclusiva do produto fornecido pela 
contratada fica obrigada ao seu cumprimento, tendo em vista o princípio da força obrigatória 
dos contratos. Comprovado o descumprimento do contrato de prestação de serviços pela empresa 
adquirente dos combustíveis, resta justificado o pedido de instalação de medidores das bombas de 
combustíveis. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.06.327142-6/004, 14ª Câmara Cível, Relator 
Des. ANTÔNIO DE PÁDUA, julgado em 25/09/2008). (Grifos nossos).

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econô-
mico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 
que não vencidos.
(…)
§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 
contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo 
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. (Grifos nossos)
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imó-
veis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 
imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se 
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa 
e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante 
o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei, a venda ou a retirada do esta-
belecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

(...)
§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 
aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias 
liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, 
o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 
durante o período de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º desta Lei. (Grifo nosso)

Dispõe o mencionado art. 6º, § 4º, do mesmo diploma legal:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aque-
las dos credores particulares do sócio solidário.
(…)
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processa-
mento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou 
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Reza, ainda, o art. 117, da supracitada Lei:

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo 
administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida 
ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê. 
(Grifo nosso).

Sendo assim, tem-se que diante do pedido de Recuperação Judicial, com fulcro no art. 49, § 2º, 
todas as obrigações antecedentes obedecerão às condições primordialmente contratadas ou definidas em 
lei, exceto se de modo diverso ficar estipulado no plano de recuperação respectivo, o que não é o caso 
dos autos.

Ademais, em que pese a novação que configura a aprovação de tal plano, e mesmo estando os 
créditos existentes sujeitos à tal Recuperação, o credor conserva seus direitos sem prejuízo das garantias 
estabelecidas. Neste aspecto, estabelece o art. 59, da LRF:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obri-
ga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 
no § 1º do art. 50 desta Lei. (Grifo nosso)
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto 
da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO J 
SAFRA S/A, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de 
Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Recuperação 
Judicial, tombada sob o nº 0513460-43.2017.8.05.0080, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, atento a tudo que dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis a espécie, 
CONCEDO A PRORROGAÇÃO DO “STAY PERIOD” em favor da recuperanda, pelo prazo 
improrrogável de 90 (noventa) dias corridos. Indefiro, ainda, o pedido de fls. 2365/2371, por en-
tender ser incabível a concessão genérica de autorização para a recuperanda participar de licitações. 
Observo que, não obstante o STJ tenha entendido pela possibilidade de participação de empre-
sas em licitações, tal posicionamento limita a discussão ao momento de habilitação no certame, 
quando a recuperanda deverá provar sua viabilidade econômica(AResp 309867/ES). Dê-se ciência 
ao Administrador Judicial e ao Representante do Ministério Público. P.R.I. Cumpra-se. Feira de 
Santana(BA), 18 de setembro de 2018. GLAUTEMBERG BASTOS DE LUNA Juiz de Direito” 
(sic. ID 2026364 - fl. 3).

Alega em síntese, que:

“(...) A R. decisão agravada não há de prevalecer, pois além de ser contrária ao que dispõe o §4º, do 
artigo 6º da Lei 11105/2005 que prevê a impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, 
foi o mesmo contado em dias úteis e não em dias corriddos, o que proporcionou maior elasticidade 
à Recuperanda para cumprir os prazos fixados na Lei 11101/2009(...)” (sic. ID 2181088 - fl. 13).

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão que prorrogou por 
mais noventa dias o “stay period” (ID 2181088).

Anexou documentos (ID’s 2181090 e 2181092).
Consta dos autos decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado (ID 2187668).
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente im-

possibilidade de manejo do presente recurso em sede de Recuperação Judicial. No mérito, refutou os 
argumentos suscitados. Requereu o improvimento recursal (ID 2242215).

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.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO J 
SAFRA S/A, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de 
Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Recuperação 
Judicial, tombada sob o nº 0513460-43.2017.8.05.0080, que concedeu a prorrogação do “stay period” 
em favor da recuperanda, pelo prazo improrrogável de 90 (noventa) dias corridos.

De referência a preliminar arguida, esta não encontra amparo legal.
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, firmou 

entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso ad-
mite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do 
julgamento da questão no recurso de apelação.

Portanto, rejeito-a.

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE EX-
CLUSIVIDADE DE VENDA DE COMBUSTÍVEL - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AU-
SÊNCIA DE PROVAS - RECURSO IMPROVIDO. (TJMS, - Apelacao Civel nº AC 5827 MS 
2003.005827-3, 3ª Turma Cível, Relator Des. HAMILTON CARLI, julgado em 21/06/2004, 
publicado em 29/06/2004). (Grifos nossos).

APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. POSTO DE GASOLINA. CONTRA-
TO DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS COM-
BUSTÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO PROPOSTA PELA DISTRIBUIDORA. VIOLAÇÃO 
DAS CLÁUSULAS DE COMPRA DE QUANTIDADES MÍNIMAS E EXCLUSIVIDADE. 
RESCISÃO DECRETADA. ALEGAÇÕES DO RÉU DE ABUSIVIDADE E BOA-FÉ CON-
TRATUAL REJEITADAS. PERDAS E DANOS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO, COM 
DETERMINAÇÃO. Tendo o apelante infringido cláusula contratual, ao adquirir quantidade 
inferior ao mínimo ajustado, bem como adquirido produtos de terceira e comercializá-los sob a 
bandeira da apelada (quebra de fidelidade), deu causa à rescisão do contrato de fidelidade. Improce-
dente a argumentação da apelante de abusos e ilegalidade da exclusividade na execução do contrato 
que livremente pactuou, porque ha respaldo contratual e jurídico no contrato de fidelidade. Deve 
responder pelas perdas causadas à apelada, observados os critérios de tempo e de cálculo determi-
nados em razão da rescisão e do tempo restante do contrato que deveria ter sido cumprido. (TJSP 
- Apelação nº 1115397820088260005 SP 0111539-78.2008.8.26.0005, 31ª Câmara de Direito Pri-
vado, Relator Des. ADILSON DE ARAUJO, julgado em 19/04/2011, publicado em 02/05/2011).

Além do mais, em que pese a recuperação judicial ter como objetivo a viabilização da superação da 
situação econômica e financeira da Recuperanda, preservando a empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica, isto não deve implicar em suspensão unilateral e aleatória do quanto avençado, 
ainda que por prazo determinado.

Feitas estas considerações, vislumbro que, no caso em tela, torna-se possível o deferimento do 
quanto pretendido, tendo em vista que a decisão hostilizada tem potencial para causar lesão ao Agravante, 
não havendo urgência que justifique, neste momento, o pleito deferido às Recorridas, até por que a cláu-
sula da exclusividade é legalmente assegurada pela Agência Nacional do Petróleo.

Nessas circunstâncias, em uma cognição sumária, própria deste momento processual, forçoso reco-
nhecer que o Juízo a quo equivocou-se quando, no decisum de ID nº 5590896 e ID anexo nº 5590920, 
deferiu o pedido de suspensão da cláusula de exclusividade, relativa à pactuação no instrumento firmado 
entre as partes, e anterior ao processo de Recuperação.

Ante o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto 
às fls. 213/223 e de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para suspender 
a decisão objurgada em todos os seus termos, mantendo a cláusula de exclusividade firmada com as 
Agravadas nos contratos firmados com as distribuidoras Ipiranga Produtos de Petróleo.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8024451-11.2018.8.05.0000. Relator(a): Desa. Maria de 
Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 19/02/2019.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL. DECISÃO ANTECIPADA QUE PRORROGOU O STAY PERIOD. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES 
DOS STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHE-
CIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8024451-11.2018.8.05.0000, 
da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante BANCO J SAFRA S/A e agravada AUTO ÔNIBUS 
SÃO JOÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 39 DA LEI DE FA-
LENCIAS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRAZO DE SUSPEN-
SÃO. ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 
568/STJ. AÇÕES CONTRA AVALISTAS. SUSPENSÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
VIOLAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Ausente o pre-
questionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no re-
curso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. O acórdão recorrido está em perfeita 
sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, firme no sentido de que o prazo previsto no 
parágrafo 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua ne-
cessidade para o sucesso da recuperação, bem como não evidenciada a negligência da parte reque-
rente. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, 
não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento 
suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 
854.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

De igual modo, já decidiu os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY 
PERIOD. PRAZO DE 180 DIAS DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.101/05. 
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70078776515, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rela-
tor: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/10/2018).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO JUSTIFICADA. RECUR-
SO NÃO PROVIDO. Recuperação judicial deferida em fevereiro de 2016. Prorrogação do stay 
period deferida. Alegação de conduta desidiosa da agravada. Situação não verificada nos autos. 
Há inúmeros pedidos de habilitação de crédito nos autos, que estão sendo indeferidos diante de 
sua prematuridade. O processo, apesar de ter se iniciado em fevereiro/16, já conta com mais de 
4.500 laudas, referentes, na sua maioria, às habilitações precipitadas. Há Conflito de Competência 
em julgamento perante o Eg. STJ a respeito da Justiça do Trabalho. Plano de recuperação judi-
cial já juntado nos autos. Pedido da agravada para pagamento do passivo trabalhista. Ausência 
de conduta desidiosa ou procrastinatória. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 
21893727520168260000 SP 2189372-75.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data 
de Julgamento: 03/02/2017, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 
03/02/2017)

Nestas condições, verifica-se que a decisão agravada encontra-se acertada e devidamente fundamen-
tada com base no recente entendimento jurisprudencial.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8014714-81.2018.8.05.0000. Relator(a): Desa. Rosita 
Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Julgado em 23/07/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DECLARA-
TÓRIOS PREJUDICADOS. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. NÃO SE SUBMETE AOS 
EFEITOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (ART. 31-A, § 1º, LEI 10.931/2004, ART. 119, 
IX DA LEI Nº 11.101/2005 e ENUNCIADO 628 CJF).

Como se evidencia do teor do art. 31-A da Lei 10.931/2004, por esse regime o terreno, as acessões 
objetos da incorporação e os demais bens e direitos a ela vinculados são separados do seu patrimô-
nio geral, constituindo o patrimônio de afetação, que se destina exclusivamente à consecução da 
incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.
Além disso, no § 1º do citado artigo, o legislador deixou assente que patrimônio de afetação não 
se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou 

No mérito, não assiste razão ao agravante. In casu, a pretensão consiste em obter provimento judi-
cial que suspenda os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo que prorrogou por mais noventa dias o 
STAY PERIOD da empresa recuperanda, ora agravada.

Tratando-se de empresa em recuperação judicial, o Estado-Juiz deve intervir na atividade eco-
nômica somente para criar o ambiente favorável à negociação entre credores e a empresa em crise, mas 
economicamente viável, cuja superação da crise, embora possível, não se operou por atuação exclusiva do 
empresário em razão de alguma disfunção das estruturas de livre mercado.

Sob o prisma da Lei nº 11.101/05, à qual regulamenta o instituto da recuperação judicial e cuja 
ratio legis revela-se em seu princípio maior instituído no artigo 47, qual seja, preservação da empresa por 
meio do empreendimento de meios jurídicos e esforços que visem o seu soerguimento diante de uma 
situação de crise econômico-financeira, in verbis:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econô-
mico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos traba-
lhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e 
o estímulo à atividade econômica.

Quanto ao stay period, este também se apresenta dentro desse eixo central da preservação da em-
presa. O art. 6° da Lei 11.101/2005, dispõe que:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial sus-
pende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 
dos credores particulares do sócio solidário. (Grifos nossos)
(…)
§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processa-
mento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar 
ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

Em que pese a Lei Federal n. 11.101, de 2005, disciplinar que à suspensão de todos os processos 
contra a empresa recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, verifica-se que após o referido 
período, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independen-
temente de pronunciamento judicial.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação desse prazo, quando comprovada a 
necessidade para o sucesso da recuperação, bem como não evidenciada a negligência da parte requerente, 
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 
EMPRESARIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERA-
ÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA APROVAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES 
DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. “Aplica-se 
a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com 
a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 
regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas”(AgRg no CC 127.629/
MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 
2. “É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações 
e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; 
de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de 
recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo 
após transcorrido o referido lapso temporal" (REsp 1.212.243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2015). 3. Os embargos de declaração têm como 
objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo 
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no 
acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. Embargos 
de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no RCD no CC 134.655/AL, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 15/12/2015)
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retido pela CAIXA/credora de direitos reais sobre os imóveis elencados no ato da liberação do gravame 
específico de cada unidade em estoque, viabilizando a entrega de novas unidades individuais relativos ao 
Condomínio Jardim das Hortênsias, bem como demais pedidos da petição inicial e ou na hipótese de 
adiar a apreciação do pedido, pugna pelo deferimento da tutela recursal liminar permitindo a venda de 
30% dos ativos imobiliários em estoque, até o julgamento definitivo.

O feito foi distribuído, por prevenção, a minha Relatoria.
Por meio da decisão Id. 1474453 indeferi a tutela recursal requerida.
Inconformado, o agravante interpôs embargos declaratórios (Processo nº. 8014714-81. 

2018.8.05.0000.1).
Em cumprimento ao art. 931, do CPC, 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, 
VIII, do diploma legal.

VOTO

Como é cediço, o art. 1.019, I, do CPC/2015, prevê que, recebido o agravo de instrumento no 
tribunal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total 
ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; para tanto, faz-se necessária a 
demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo (periculum in mora):

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for 
o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou par-
cialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Eis o teor do trecho do decisum contra a qual se insurge o agravante:

[...]Note-se que a questão alusiva à inclusão do crédito na Caixa Econômica Federal no plano de 
recuperação judicial há de ser objeto de decisão autônoma e posterior.
Por ora, num juízo provisório e perfunctório, o que se há a dizer é que o § 1º do artigo 31 – A da Lei 
n. 10.931/2004 restringe a utilização do patrimônio de afetação ao pagamento de dívidas vincula-
das à respectiva incorporação, no caso, o Empreendimento Jardim das Hortênsias, donde resulta 
que a sua inclusão (do patrimônio de afetação) no plano de recuperação judicial consubstancia 
aparente violação ao referido dispositivo legal. […]

Busca o agravante a concessão da antecipação de tutela, para autorizar a venda dos estoques imobi-
liários (casas prontas), salvaguardados os valores respectivos de cada terreno (dado em garantia real) a ser 
retido pela CAIXA/credora de direitos reais sobre os imóveis elencados no ato da liberação do gravame 
específico de cada unidade em estoque, viabilizando a entrega de novas unidades individuais relativos ao 
Condomínio Jardim das Hortênsias.

Para que tutela provisória seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da 
parte requerente, ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista 
fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

Na hipótese em apreço, no entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, 
no sentido de que essa medida se revela vital para a sobrevivência Empresa, que precisa de recursos para 
aplicar de acordo com o seu plano de recuperação, entende-se temoroso desconstituir a decisão agravada, 
liberando a garantia real, de modo a permitir que a agravante possa aplicar os valores obtido com as ven-
das dos imóveis no plano de recuperação judicial.

Vale salientar, por importante, que o principio da preservação da empresa reconhece que, em torno 
do funcionamento regular e desenvolvimento de cada empresa, não gravitam apenas os interesses indivi-
duais dos empresários e empreendedores, mas também os metaindividuais de trabalhadores, consumido-
res e outras pessoas; são estes últimos interesses que devem ser considerados e protegidos, na aplicação de 
qualquer norma de direito comercial.

de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vin-
culadas à incorporação respectiva. De modo que não se justifica conferir interpretação extensiva à 
destinação do patrimônio de afetação em contrariedade a legislação vigente.
Vale salientar, que ao revés do alegado pelo agravante o objetivo do instituto do patrimônio de 
afetação, é garantir segurança aos promitentes adquirentes, além de assegurar aos bancos e às ins-
tituições financiadoras o recebimento do dinheiro investido.
Ademais, é sabido que a sujeição ao referido instituto possui caráter subjetivo e, portanto, opcional, 
de modo que, ao se encontrar a agravante beneficiada por um regime tributário especial, demonstra 
a benesse também auferida por ela.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CO-
NHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8014714-
81.2018.8.05.0000 e Embargos de Declaração nº 8014714-81.2018.8.05.0000.1, em que é agravante/
embargante Construtora Módulo Ltda.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, DECLARAR PREJUDICADO O EMBARGO DE DECLARAÇÃO E NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e o fazem de acordo com o voto de 
sua relatora.

RELATÓRIO

Construtora Módulo Ltda., interpôs agravo de instrumento contra a decisão do M.M. Juiz da 
4ª Vara Cível e Comercial, desta Comarca, que, nos autos da Recuperação Judicial de n° 0541761-
43.2017.805.0001, indeferiu pedido liminar de venda e depósito de unidades imobiliárias em estoque, 
com a retenção parcial de valores à Caixa Econômica Federal, viabilizando a continuidade das atividades 
da sociedade empresária ora sob pedido de recuperação judicial. (decisão Id – 1416579).

Em suas razões, aduz inicialmente, que o outro agravo de instrumento fora obstacularizado em 
razão exclusiva do magistrado a quo manifestar a possibilidade da reconsideração da decisão uma vez que 
ordenou a credora Caixa Econômica Federal que se manifestasse quanto ao pedido reformulado às fls. 
789 a 798.

Prosseguindo, advoga que a CEF compreende 84,26% dos credores da recuperação judicial pro-
posta; que o pedido liminar se restringe aos imóveis assinalados pela garantia real; que o requerimento 
de recuperação judicial objetiva, tão somente, viabilizar tanto a manutenção da atividade social, quanto 
a preservação dos postos de trabalho com o fito de salvaguardar o pagamento das obrigações e o recolhi-
mento dos tributos, movimentando a economia regional; que o ato de liberação do gravame específico de 
cada unidade em estoque, viabiliza a efetiva entrega de novas unidades individuais relativos ao Residencial 
Caraipe e Condomínio Jardim das Hortênsias.

Esclarece que ao fazer essa espécie de financiamento com a CAIXA, aceitou garantir o terreno 
em contrapartida a liberação dos financiamentos, que nessa modalidade, ao realizar uma venda de uma 
unidade habitacional, a CEF automaticamente debita da construtora proponente o valor equivalente ao 
financiamento realizado; que ao final da obra, havendo saldo devedor, apura-se o saldo total, computan-
do-se os juros e correções em desfavor da construtora; que é vital para sobrevivência da construtora que 
ela disponha de recursos a fim de aplicá-los exclusivamente de acordo com o seu plano de recuperação, 
como forma de alavancar suas atividades.

Discorre sobre a possibilidade de compatibilização do regime de afetação com o sistema da Lei 
11.101/2005, respeitando-se os limites do patrimônio segregado/afetado, concluindo-se aqui pelo não 
acolhimento dos pleitos prejudiciais propostos pela Caixa Econômica Federal relativamente à suposta 
incompatibilidade da Agravante com a recuperação judicial, abrangendo-se o bem afetado, desde que 
adstrito aos credores de sua conformação que, no caso dos presentes autos não são nada menos que sua 
integral totalidade.

Requer, por fim, a concessão da antecipação de tutela, para autorizar a venda dos estoques imobi-
liários (casas prontas), salvaguardados os valores respectivos de cada terreno (dado em garantia real) a ser 
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dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião 
em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe 
própria o crédito que contra ela remanescer.

Para corroborar o entendimento ora externando, vale trazer a lume o Enunciado 628 do Conselho 
Superior da Justiça Federal – CJF, na sua VIII Jornada de Direito Civil, realizada em abril de 2018, sob 
a coordenação geral dos Ministros Ruy Rosado de Aguiar e Paulo de Tarso Sanseverino e do Professor 
Roberto Rosas, no qual restou consignado que:

“Os patrimônios de afetação não se submetem aos efeitos de recuperação judicial da sociedade 
instituidora e prosseguirão sua atividade com autonomia e incomunicáveis em relação ao seu pa-
trimônio geral, aos demais patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação 
até que extintos, nos termos da legislação respectiva, quando seu resultado patrimonial, positivo ou 
negativo, será incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora”.

Vale lembrar, conforme a lição de Pedro Elias Avvad, que o Patrimônio de Afetação é incomuni-
cável, sendo a incomunicabilidade traço característico fundamental, bem como que a função da afetação 
é dar segurança aos adquirentes quanto à conclusão e entrega da obra, de modo que o incorporador 
responde pelo resultado com seu patrimônio geral.

Nesse sentido, afirma o autor:

“Na incorporação imobiliária, o incorporador adquire o terreno para si próprio e realiza uma ativi-
dade econômica para dela extrair os benefícios que a exploração dessa atividade deve propiciar. Na 
medida em que o incorporador contrate a venda de unidade a preço fixo (certo e determinado) para 
entrega futura, a função da afetação é dar segurança aos adquirentes quanto à conclusão e entrega 
da obra, respondendo pelo resultado com seu patrimônio geral. O lucro que vier a ser apurado com 
a incorporação, uma vez liquidado o patrimônio de afetação, atendimento dos direitos e obriga-
ções, pertencente ao incorporador. Se não for suficiente o patrimônio de afetação, o incorporador 
terá de extrair bens de seu patrimônio geral para atender aos compromissos decorrentes da cons-
trução das unidades”. (Direito Imobiliário: teoria geral e negócios imobiliários 4.ed.,rev.,atual. E 
ampl.-Rio de Janeiro: Forense,2014.

Outrossim, não há falar em enriquecimento da instituição financeira em detrimento dos créditos a 
serem percebidos pelos demais credores, isso porque como se infere das razões já explicitadas, o objetivo 
do instituto do patrimônio de afetação, é garantir segurança aos promitentes adquirentes, além de assegu-
rar aos bancos e às instituições financiadoras o recebimento do dinheiro investido.

Ademais, é sabido que a sujeição ao referido instituto possui caráter subjetivo e, portanto, opcional, 
de modo que, ao se encontrar a agravante beneficiada por um regime tributário especial, demonstra a 
benesse também auferida por ela.

Assim sendo, não se justifica conferir interpretação extensiva à destinação do patrimônio de afeta-
ção em contrariedade a legislação vigente.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de 
instrumento interposto, mantendo a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

*****

(TJBA – Apelação nº 0013635-93.2008.8.05.0150. Relator(a): Des. Lidivaldo Reaiche 
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Julgado em 07/11/2016.)

CONSTITUCIONAL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO 
RECEBIDA EM DUPLO EFEITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. TESES RECHAÇADAS NA APRECIAÇÃO DO APE-
LO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INSURGÊNCIA CONTRA O USO INDEVIDO DO 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COLIDÊNCIA ENTRE 
OS NOMES UTILIZADOS. PARTES ATUANTES EM RAMOS IDÊNTICOS NO SETOR 
EMPRESARIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESMO MERCADO GEOGRÁ-

É dizer, deferir o pedido do agravante corresponderia a retirar do consumidor a garantia de que os 
valores investidos serão necessariamente aplicados na obra pela qual ele está pagando o preço de aquisição, 
impondo às partes insegurança jurídica.

Não se olvida que a falência de uma das maiores construtora do país no fim da década de 90, 
deixando obras inacabadas e ocasionando prejuízos irreparáveis a milhares de famílias que tiveram seus 
sonhos frustados e perderam os recursos financeiros de toda uma vida, gerou uma desconfiança no mer-
cado imobiliário, que provocou em 04 de setembro de 2001 a edição da Medida Provisória nº.2.221, 
instituindo o Patrimônio de Afetação nas incorporações imobiliárias, posteriormente regulamentada pela 
Lei nº. 10.931/2004.

Como se evidencia do teor do art. 31-A por esse regime o terreno, as acessões objetos da incorpo-
ração e os demais bens e direitos a ela vinculados são separados do seu patrimônio geral, constituindo o 
patrimônio de afetação, que se destina exclusivamente à consecução da incorporação correspondente e à 
entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Verbis:

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, 
pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e 
direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão 
patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das 
unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

E mais, no § 1º do citado artigo, o legislador deixou assente que patrimônio de afetação não se 
comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros 
patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incor-
poração respectiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS ORIUNDOS 
DE CONTRATOS EM QUE FOI CONSTITUÍDO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AU-
SÊNCIA DE SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No presente 
caso, recai a controvérsia sobre a sujeição (ou não) de créditos oriundos de contratos em que se 
constituiu patrimônio de afetação sobre empreendimentos de empresa em recuperação judicial. 2. 
Nesse contexto, ao que se extrai da análise da legislação aplicável e das alegações vertidas pela parte 
recorrente, impõe-se a manutenção do entendimento do Juízo de Origem de que, em observância 
aos princípios norteadores tanto da Lei nº 4.591/1964 quanto da Lei nº 11.101/2005, os créditos 
objetos dos autos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, mesmo perante a inexistência 
de Sociedade de Propósito Específico e que não se tenha previsão específica para os casos de recu-
peração judicial na Lei nº 11.101/2005. 3. Cumpre salientar que, por força do art. 43, VII, da Lei 
nº 4.591/1964, pela vulnerabilidade dos adquirentes, do interesse social envolto e do grande risco 
para a economia popular, são os adquirentes das unidades autônomas que têm o poder de deliberar 
acerca do patrimônio de afetação, através de assembléia geral de adquirentes, aplicando-se, analogi-
camente ao caso... concreto, o artigo 119, IX, da Lei nº 11.101/2005. 4. Outrossim, em respeito ao 
instituto do patrimônio de afetação e a toda conotação social e econômica que o envolve, deve ser 
conferido às recuperandas a utilização dos recursos do patrimônio geral da empresa para a conclu-
são das obras. 5. Nesse contexto, conclui-se que, ao não serem incluídos os bens afetados aos efeitos 
da recuperação judicial, preza-se pela observância e busca dos objetivos da Lei nº 11.101/2005, 
em especial o princípio da relevância do interesse dos credores. 6. Assim, deve ser mantida em sua 
integralidade a decisão recorrida, no sentido da não sujeição dos créditos decorrentes de contratos 
com patrimônio de afetação aos efeitos do instituto da Recuperação Judicial. - AGRAVO DE INS-
TRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078064995, Quinta Câmara Cí-
vel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018). 
(TJ-RS - AI: 70078064995 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 
18/12/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Através do art. 119, inciso IX da Lei nº 11.101/2005, regulamentadora da recuperação judicial, o 
legislador buscou proteger mais uma vez a vulnerabilidade dos adquirentes.

IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obede-
cerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados 



REVISTA BAHIA FORENSE

354 355

REVISTA BAHIA FORENSE

Aduziram que o desfecho da lide ocorrera sem que lhes fosse dada a oportunidade de produzir as 
demais provas, revelando-se inconteste, mais uma vez, a supressão das suas razões defensivas, daí a inexo-
rável invalidade do ato judicial hostilizado, devendo os autos retornar ao Juízo de origem, para que seja 
efetivada a instrução processual.

Destacaram que o Apelado não detém a exclusividade de utilização do termo “ ATACADÃO” em 
sua marca, além de ser o seu registro, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI, gra-
fado com tal limitação, de modo que essa expressão nada mais é do que a identificação de um segmento 
de mercado de venda em atacado, comportando uso comum, porquanto insuscetíveis de apropriação, 
mesmo por aqueles que a utilizam por algum tempo.

Nesse contexto, afirmaram que as grandes redes de mercado sempre utilizam termos no superlativo 
para demonstrar o porte e, sobretudo, o potencial dentro do segmento em que atuam, a exemplo das 
expressões “ HIPER, SUPER, MEGA e VAREJÃO”.

Outrossim, consignaram que, embora os litigantes atuem no mesmo ramo de atividade empresa-
rial, possuem marcas diversas, as quais não colidem e nem confundem o mercado consumerista local, pois 
escritas de forma diversa.

Argumentaram que, malgrado o registro de marca, há que se admitir a coexistência pacífica de 
outras que se utilizam de expressões genéricas e que identificam o ramo de atuação, na medida em que se 
trata de termo de uso coletivo, que não pode ter a sua utilização restrita a apenas um empresário, como 
indica o INP.

Verberaram, ainda, que o impedimento de ostentar, na marca, palavra de uso comum, designativa 
de segmento de mercado, como o fez o Julgador a quo, importa violação à liberdade de concorrência, 
constitucionalmente tutelada, posto que as cerceia de participar em igualdade de condições dos demais 
concorrentes, os quais, por determinação do artigo 124 da Lei n. 9.279/96, podem utilizar em suas mar-
cas e estabelecimentos o nome do ramo que atuam e, consequentemente, atrair o público alvo.

Assinalaram, por fim, que a decisão guerreada merece reforma, porquanto retira de quem construiu 
e modelou o seu empreendimento, visando atuar em determinado segmento comercial, a possibilidade de 
informar que, neste ou naquele estabelecimento, o consumidor encontrará determinado tipo de serviço 
ou produto com especial preço e/ou condição de compra/pagamento, subtraindo-lhe, portanto, o desen-
volvimento e a sustentabilidade.

Concluiram, pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que seja declarada 
nula a decisão terminativa obliterada, remetendo-se os autos ao Juízo de origem, para se proceder ao 
amadurecimento do feito, ou, na hipótese de entendimento diverso, o acolhimento das razões recursais, 
no sentido de assegurar a intangibilidade do seu direito quanto à utilização da expressão “ ATAKADÃO” 
na marca.

Postularam, ainda, a condenação do Recorrido aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advo-
catícios, à base de 20% ( vinte por cento) sobre o valor da causa, além do prequestionamento de todos os 
dispositivos legais indicados neste recurso, caso seja improvido ou parcialmente provido.

Com a Apelação, foram colacionados os documentos de fls. 232/245.
Preparo devidamente efetuado ( fls. 246 e 248).
Por meio da petição de fls. 250/252, o Apelado requereu o cumprimento da tutela antecipatória, 

alegando o descumprimento dos Apelantes.
Recebido o inconformismo em seu duplo efeito ( fl. 263), insurgiu-se o Recorrido, através do pe-

titório de fls. 264/265, pela aplicação, apenas, do efeito devolutivo, ex vi do art. 520, VII, do CPC/73.
Contrarrazões ofertadas, às fls. 269 usque 281, reiterando, de antemão, o pedido acima formulado, 

no que concerne à recepção do Apelo.
Dentre os seus fundamentos, registrou a incidência da preclusão consumativa na espécie, sob a 

assertiva de ter ocorrido aceitação expressa dos Recorrrentes, quando estes postularam a dilatação de 
prazo para cumprir o determinado na sentença, além de pretender o desentranhamento dos documentos 
juntados com a vestibular do recurso.

Entrementes, refutou os demais termos da insurgência, buscando, ao final, o seu improvimento.
Nesse ínterim, os Apelantes ajuizaram a Ação Cautelar de nº 0010123-33.2009.8.05.0000-0, que 

ora tramitou em apenso à demanda principal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, 
tendo o digníssimo Relator, à época, concedido a eficácia requestada, ensejando, por conseguinte, na 
interposição de Agravo Interno, por parte do Apelado, cuja decisão meritória deu-lhe provimento, para 

FICO. IMITAÇÃO INSUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMI-
DORES. CONCORRÊNCIA LEAL. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA, CONCO-
MITANTE, ENTRE OS DESIGNATIVOS “ATACADÃO E ATAKADÃO ATAKAREJO”. 
SENTENÇA REVOGADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013635-93.2008.8.05.0150, 
tendo como Apelantes ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 
e CAMINHO CERTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, e Apelado ATACADÃO- 
DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e CAMINHO CERTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Lauro de Feitas, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, n° 0013635-
93.2008.8.05.0150, aforada pelo ATACADÃO- DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA, julgou procedente a pretensão autoral.

Adota-se o relatório da decisão terminativa ( fls. 178/191), em virtude de refletir, satisfatoriamente, 
a realidade dos atos, até então praticados no curso do processo, porquanto narrados detalhadamente, sem 
a imprescindibilidade de acréscimo por este Colegiado.

Com base na prova documental coligida in folios, o Magistrado de piso assim decidiu:

“ … Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a parte ré no sentido de se abster de usar 
a palavra “ ATAKADÃO” em seu título de estabelecimento, marca, nome empresarial ou em qual-
quer espécie de publicidade, bem como retire, em dez dias, qualquer publicidade, letreiro ou outro 
instrumento com a mesma finalidade, contendo a palavra ATAKADÃO ou ATACADÃO, cominando 
multa diária, pelo descumprimento judicial, no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais). Considerando 
a urgência da demanda, antecipo os efeitos da tutela em sentença, para que a parte ré retire, em dez 
dias, a partir da intimação desta sentença qualquer publicidade, letreiro ou outro instrumento, com a 
mesma finalidade, contendo a palavra ATAKADÃO ou ATACADÃO. Vencido o prazo estipulado sem 
cumprimento, cabe a incidência da multa diária acima estipulada. Caso ainda não seja cumprida a 
ordem voluntariamente, no prazo de vinte dias após o início da incidência da multa diária, determino 
a imediata retirada compulsória, como medida de apoio, de qualquer letreiro, publicidade ou outro 
instrumento com a mesma finalidade, contendo a palavra ATAKADÃO ou ATACADÃO, momento no 
qual cessará imediatamente a incidência de multa diária acima arbitrada, autorizando, para o efetivo 
cumprimento, o uso de força policial e requisitando auxílio da Prefeitura Local através de ofício para 
tal diligência. Condeno a parte ré em custas judiciais e em honorários advocatícios no valor de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa. P.R.I “ ( sic- fls. 190/191).

Através do petitório de fls. 195/197, os Recorrentes pleitearam a majoração do prazo assinalado 
na sentença, sob a alegação de ser insuficiente ao cumprimento do determinado, o que foi deferido para 
estendê-lo ao limite máximo de noventa dias ( fl. 199).

Nessa toada, inconformados com o decisum, interpuseram Apelação ( fls. 204/231), pretendendo, 
ab initio, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista o dano potencial que se vislumbra, ante 
a imediata efetivação da decisão objurgada.

Em seguida, sustentaram que o Julgador primevo incorreu em error in procedendo, ao adotar posi-
cionamento desarrazoado, quando deixou de apreciar o direito sobre o uso da marca, para acolher pedido 
de proteção a título de estabelecimento, incindindo em cerceamento do seu direito de defesa, posto que 
não foram instados a se defender a respeito da matéria eleita pelo Magistrado, mas, sim, acerca daquela 
versada na exordial, circunstância que obriga ao reconhecimento de julgamento extra petita, implicando, 
por conseguinte, nulidade do decisum.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGA-
MENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PRO-
VIDO. 1. Não há julgamento extra petita quando o juiz, adstrito às circunstâncias fáticas trazidas 
aos autos e ao pedido deduzido na inicial, aplica o direito com fundamentos diversos daqueles 
apresentados pelo autor. 2. Agravo regimental não provido ( STJ, AgRg no REsp 1422587, RS 
2013/0397167-7, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 
12/05/2015 e Publicado em 18/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O pe-
dido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição ini-
cial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação “dos 
pedidos”, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da 
peça inaugural, ainda que implícitos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento ( STJ, AgRg 
no AREsp 124613 PR 2011/0295145-4,T4 - QUARTA TURMA, Relatora: Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, Julgado em 18.06.2015 e Publicado em 25.06.2015).

Com efeito, não resulta em julgamento extra petita a decisão do Magistrado que, desempenhando 
sua atividade jurisdicional de “evocar o direito”, conforme o seu livre convencimento motivado, dá à lide 
o desfecho processual que entende condizente com a situação retratada nos autos e a ordem legal vigente.

Noutra banda, forçoso reconhecer que não ocorrera, in casu, o suscitado cerceamento de defesa, 
pela falta de apreciação do pedido dos Recorrentes quanto à realização de inspeção judicial, posto que 
pode o Julgador, sopesando os elementos probatórios contidos no encarte processual e a fundamentação 
jurídica vertente, entender substancialmente instruído o feito, e, por conseguinte, julgá-lo, prescindindo 
de outras provas, ainda mais quando a matéria fática afigura-se incontroversa.

Há de se considerar, nessas hipóteses, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz ( art. 
131 do CPC/73), sem importar limitação ao direito da parte em produzir as demais provas, desde que 
estas se mostrem indispensáveis ao esclarecimento da demanda, situação diversa da ocorrente, posto que, 
uma vez irrefutáveis os fatos, cabível, somente, a análise do direito a ser aplicado.

Irretocável, nesses aspectos, a decisão primeva, eis que prolatada em conformidade com as circuns-
tâncias constantes dos fólios.

No mesmo norte, os excertos jurisprudenciais abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 do CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚ-
MULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.1.- Os argumentos a 
respeito da contradição do acórdão recorrido sobre a inexistência de especificação de provas não foram 
prequestionados e nem foram objeto de insurgência do Recurso Especial constituindo-se, portanto, em 
inovação recursal, incabível em sede de Regimental.2.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, 
não constando do acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, 
quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 3.- Com 
relação à tese de ocorrência de cerceamento de defesa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao 
princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso. O Tribunal 
de origem concluiu não ser necessária a produção da prova testemunhal e pericial requeridas.4.- A 
revisão dessas premissas demandaria o reexame de circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite 
em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciados 7 da Súmula desta Corte.5.- Impossível se torna o 
confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, quando a comprovação do alegado dissenso reclama 
consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta 
via especial, por força do enunciado 07 da Súmula desta Corte.6.- Agravo Regimental improvido ( STJ, 
AgRg no AREsp 292739 MG 2013/0028642-3, T3- TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro 
SIDNEI BENETI, Julgado em 16.04.2013 e Publicado em 03.05.2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E 
DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTE-
CIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO 
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não 

extinguir, sem resolução do mérito, a sobredita medida incidental, por falta de interesse processual, na 
modalidade adequação, porquanto aforada antes da interposição do Apelo.

Outrossim, entendeu o Juízo a quo pela mantença do duplo efeito no recurso em análise ( fl. 
930), indeferindo, inclusive, os pleitos de Execuções Provisória e Definitiva formulados às fls. 296/298, 
577/580 e 916/917, respectivamente.

VOTO

Exsurgem dos autos a tempestividade da irresignação, bem como o atendimento aos demais pres-
supostos de admissibilidade.

Prima facie, vale ressaltar que o recurso fora interposto sob a égide do anterior Código de Processo 
Civil/73, mas o seu julgamento ocorrerá na vigência do atual Codex ( Lei n. 13.105, de 16 de março de 
2015), cujas disposições aplicam-se, desde logo, às lides pendentes, porquanto a lei processual tem efeito 
imediato e geral, excetuando-se a análise dos requisitos da prefacial, que deverão sobrevir, ainda, na cons-
tância da legislação pretérita.

Antes de adentrar o ponto crucial da demanda, cumpre analisar algumas questões suscitadas, 
preambularmente, nas razões dos pleitos. 

A primeira delas se refere ao duplo efeito atribuído à Apelação.
De acordo com as normas vigentes na antiga Lei Adjetiva Civil, o juízo de admissibilidade, pri-

meiramente, deve ser do Julgador de piso e, em momento posterior, também, do Órgão ad quem, o qual, 
verificando equívoco no recebimento do Apelo, procederá à devida retificação, não sem antes analisar as 
particularidades de cada caso.

Na hipótese vertente, a tutela antecipatória foi deferida na ocasião da sentença, alterando o efeito 
em que o recurso deve ser admitido, porquanto dependente da sua avaliação, que ora se inicia, restando 
sobrestada a análise da prefacial in examine até que se ultime o julgamento deste inconformismo.

No que pertine ao alegado cerceamento de defesa, por ter o Magistrado singular decidido fora dos 
limites da causa, bem como não haver sido oportunizado aos Apelantes o direito quanto à produção de 
demais provas, julgando-se a lide conforme o seu estado, deve se perquirir a respeito dessas assertivas, na 
medida em que ambas ensejam a nulidade processual.

Considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apre-
sentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi 
pretendido.

Infere-se dos autos que o Apelado intentou Ação Ordinária, com pleito de tutela antecipada, obje-
tivando impedir que os Apelantes ostentem, em seus estabelecimentos e demais espécies de publicidade, 
letreiro ou outro instrumento cuja finalidade seja de merchandising, o nome “ATAKADÃO”, apoiando-se 
no argumento de que detém o direito exclusivo ao uso da marca, reconhecido através do Certificado 
de Registro colacionado ao encarte processual, bem como na Legislação de Patentes, Marcas e Direitos 
Conexos ( Lei nº 9.279/96).

Ora, avaliando-se, detidamente, a sentença impugnada, observa-se a nítida correlação entre a pres-
tação jurisdicional e o desiderato autoral, uma vez decidida a lide nos termos em que fora proposta, com 
espeque nas circunstâncias fáticas trazidas aos autos e no direito aplicável à espécie, não importando em 
julgamento extra petita o fato de o Julgador ter utilizado fundamentos diversos daqueles apresentados 
pelas partes, mas congruentes com a causa de pedir e o pedido.

Desse modo, conclui-se desconexa a alegação dos Recorrentes de que tivera seu direito de defesa 
obstado, por tratar a decisão, em comento, de matéria não inserta da inicial, tendo em vista que a preten-
são do Recorrido esteou-se, não apenas no direito ao uso da marca registrada, mas, também, na proteção 
que deve gozar o título do estabelecimento, tratando-se este de rótulo pelo qual a casa comercial se mostra 
ao público.

Ademais, não se vislumbra qualquer dificuldade dos Apelantes em construir sua tese defensiva, pois 
consentânea com as questões levantadas pelos litigantes, notadamente o pedido do Apelado/Autor, não 
divergindo do enunciado no art. 128 do CPC/73, ao dispor que: ” O juiz decidirá a lide nos limites em 
que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 
parte”, princípio, ressalte-se, positivado no art. 141 do NCPC.

Dirimindo qualquer dúvida acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:



REVISTA BAHIA FORENSE

358 359

REVISTA BAHIA FORENSE

Noutras palavras, significa dizer que, ante a ausência de lei específica para escudar o estabelecimen-
to, afigura-se cabível a aplicação de regulamentos correlatos às marcas.

Pois bem, consta da inicial, a despeito da proibição do uso do designativo do Apelado, que os 
Apelantes não se limitaram a utilizá-lo publicamente, inclusive com o mesmo tipo de letra, apenas com 
mudança do “ C” para o “ K”, estendendo-se a imitação, até mesmo, aos tipos de construção e cores 
utilizados em seus pontos comerciais, induzindo os consumidores ao erro quanto à identificação daquele.

De fato, a prova documental adunada ao caderno processual comprova que há o uso da palavra “ 
ATAKADÃO” pelos Recorrentes, com a substituição da letra “ C” pela “ K”, utilizada antes do termo “ 
ATAKAREJO”, formando a conhecida expressão “ ATAKADÃO ATAKAREJO”, então demonstrada às 
fls. 20, 21, 22, 23 e 28.

No entanto, essa reprodução, que, por cautela, ainda adotou-se a substituição das grafias das pa-
lavras, não induz a existência de colidência entre os sobreditos nomes, capaz de gerar confusão nos ad-
quirentes acerca da procedência dos produtos; ao revés, consolida a disputa sadia entre concorrentes, na 
medida em que cada um já se fixou pelas suas características e diferenças, embora atuem em idêntico ramo 
mercadológico ( alimentos e bebidas).

Apesar de semelhantes, os vocábulos “ ATAKADÃO E ATACADÃO” não guardam similitude 
significativa de modo a ensejar identidade dos estabelecimentos, até porque o Recorrente não utili-
za tal expressão sozinha, ou seja, ela antecede o seu nome comercial, figurando como “ ATAKADÃO 
ATAKAREJO”, ao contrário do Recorrido, que somente adota o signo “ ATACADÃO”.

Saliente-se que, no título do estabelecimento, o nome ATAKAREJO sobressai-se com letras maio-
res, ao passo em que o termo ATAKADÃO o acompanha com caracteres menores. 

Além disso, no título do estabelecimento “ ATAKADÃO ATAKAREJO” há predominância das 
cores azul, amarela e laranja, enquanto no do “ ATACADÃO” as cores verde e laranja.

Por outro lado, sabe-se que é prática corriqueira o uso de expressões no superlativo para demonstrar 
o porte e o potencial do estabelecimento dentro do ramo em que atua, mormente quando se quer ressaltar 
que o segmento de venda é na forma de atacado, sem que tal conduta implique dúvida entre os nomes 
comerciais perante o público.

A prova disso é que a existência de registro de expressões como “ MERCADÃO, HIPER, SUPER, 
MEGA, VAREJÃO, MERCANTIL, MERCADINHO, etc., ” não obsta o uso de qualquer referência 
a tais vocábulos, que, comumente, são utilizados por empresas de variados ramos, objetivando expor a 
natureza e a espécie dos serviços prestados.

Não se pode olvidar, ainda, de que o próprio logotipo dos Apelantes difere, acentuadamente, do 
adotado pelo Recorrido.

Na hipótese, a despeito da semelhança gráfica e fonética entre os signos “ ATACADÃO e 
ATAKADÃO”, constata-se a possibilidade deles permanecerem, concomitantemente, no mercado com 
essas mesmas nomenclaturas, pois não causam embaraço ao consumidor e nem o induz em erro, sendo 
iniludível a diferenciação dos produtos e serviços ofertados por cada um dos litigantes e facilmente de-
tectados por quem os usufrui.

Gize-se, ainda, que ambos os títulos de estabelecimento convivem no Estado da Bahia, inclusive em 
Lauro de Freitas, há quase 20 ( vinte) anos.

A respeito do tema, eis o posicionamento da jurisprudência pátria:

AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE 
MARCA. “ARÁBIA” E “AREIBIAN”. COLIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Os vocábulos 
“ARÁBIA” e “AREIBIAN”, apesar de semelhantes, não guardam similitude significativa a ponto 
de serem considerados idênticos, o que eventualmente poderia induzir em erro o público consumi-
dor. 2. O uso indevido da marca restaria configurado se o requerido ostentasse junto ao seu nome 
comercial a expressão “ARÁBIA”, tal como o registrado no INPI pelos autores. 3. Em razão da 
natureza dos serviços prestados pelos litigantes, há que se entender como admissível a adoção de 
derivativos do nome já registrado, posto que necessários à melhor identificação do produto ofereci-
do ao público em geral. 4. Recurso conhecido e não-provido (TJ-PR - APL: 0183266-6, Relator: 
Fernando Wolff Bodziak, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2006).

Ex positis, DÁ-SE PROVIMENTO ao Apelo interposto, revogando, em sua inteireza, a sentença 
obliterada e, por conseguinte, resta prejudicada à apreciação de modificação quanto aos efeitos do rece-
bimento desta insurgência.

configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem aprodução de prova testemunhal e 
depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibi-
lidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do CPC, permitem 
ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o 
indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do 
STJ.2. Agravo regimental não provido ( STJ, AgRg no AREsp 136341 SP 2012/0011129-2, T-4, 
QUARTA TURMA, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 04.12.2012 e 
Publicado em 13.12.2012).

Em seguida, passa-se ao exame do mérito.
O cerne da controvérsia consiste na utilização do nome “ATACADÃO” por ambas as partes, quan-

do, em verdade, o Apelado, autor da lide, sustenta ser titular exclusivo da designação, constituindo, 
inclusive, sua própria razão social, consolidada pela concessão do seu uso junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial- INPI, desde 1986, na Classe 40.15( serviços auxiliares ao comércio de mercado-
rias, inclusive à importação e exportação).

Por outro lado, os Apelantes afirmam que o referido termo é de uso comum e identificador do ramo 
de atuação em que as mais diversas empresas operam, sendo habitual o emprego de palavras superlativas, 
como forma de merchandising, para expressar o porte e, sobretudo, o potencial dentro do segmento em 
que atuam.

Consabido, a marca serve para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, protegido pelo 
registro junto ao INPI ( art. 123 da Lei nº 9.279/96), enquanto o título do estabelecimento identifica a 
forma como os consumidores reconhecem o ponto comercial.

Essa identificação provém do elo de atração da clientela e o espaço físico, capaz de distinguir o 
empresário dentre os demais do mesmo ramo, sendo responsável pelos consumidores buscarem, especifi-
camente, seus serviços, produtos e mercadorias, diferenciando-o de seus concorrentes.

É óbvio que o “Título do Estabelecimento”, devido à sua importância, configura um elemento 
imaterial da pessoa jurídica, por isso encontra guarida, do ponto de vista da sua proteção, na Lei Magna, 
quando prevê, expressamente, a defesa desse direito, in verbis:

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

ART. 5º, XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:
…
IV- livre concorrência” .
( grifos aditados)

Tais dispositivos, como se vê, têm o condão de salvaguardar a criação, o desenvolvimento e o 
sucesso do empreendimento, resguardando, sobremaneira, a rivalidade sadia, a fim de afastá-la daquela 
parasitária, onde os concorrentes, muitas vezes, praticam atos que desviam a clientela de outrem e geram 
confusão entre os produtos e serviços ofertados por ponto comercial diverso.

Coadunando com a assertiva acima, a Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial, não admite a usurpação do título de estabelecimento de um empresário por outro, 
qualificando tal ocorrência como a prática de ato ilícito.

A doutrina, por sua vez, ao tratar dessa questão, relata que “Sendo o título de estabelecimento um 
sinal distintivo, tal como a marca, deve ser protegido, uma vez em uso, nos mesmos casos em que o é a marca 
usada sem registro” ( FRÓES, Carlos Henrique de C., julho de 1978 - Parecer , Pág. 181 Revista 
Forense - vol. 268).

Apesar de o “ Título do Estabelecimento” ser um instituto que não se confunde com a “ marca”, 
e, mesmo inexistindo uma legislação própria que vise à sua tutela, é comum a utilização subsidiária de 
normas de direito marcário para proteger o estabelecimento e evitar a violação dos princípios basilares do 
direito econômico, até porque assegurados constitucionalmente.
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IMPROCEDENTE o pedido formulado em sede de reconvenção. Condeno a Ré ao pagamento de 
custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Réu/Reconvinte interpôs apelação (fls. 322/331), na qual sustenta que os eventos 
juninos realizados pela apelada não foram em recesso familiar, mas, conforme confessado, no estaciona-
mento dos Juizados Especiais Federais, local diverso do que pode ser considerado recesso familiar.

Aduz que o artigo 68 da Lei nº. 9.610, além de determinar o licenciamento prévio e qualquer 
execução de obras musicais, o seu § 3º traz o rol exemplificativo de locais considerados de frequência 
coletiva, dentre eles, há previsão expressa de órgãos públicos.

Alega que precedentes do Superior Tribunal de Justiça são são contundentes em relação ao dever 
do licenciamento do direito autoral, ainda que o evento promovido não tenha ocorrido com intuito 
lucrativo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido for-
mulado pela autora/apelada na ação ordinária e julgar procedente os pedidos reconvencionais do réu/
apelante, condenando a apelada ao pagamento dos direitos autoriais dos eventos de 2010 e 2011, bem 
como que a utilização em eventos futuros de obras musicais, literomusicais e fonogramas apenas ocorra 
mediante autorização prévia e expressa do ECAD, sob pena de multa diária não menor que R$5.000,00 
(cinco mil reais), com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões (334/340), a apelada defende que a execução musical em confraternização de 
servidores públicos de uma mesma unidade da Administração e vinculados a uma mesma associação não 
viola direitos do autor e prescinde de autorização para a sua utilização.

Afirma que o disposto nos artigos 46 e 68 deixa claro que a retribuição pelos direitos autorais só 
é cabível nas execuções públicas em locais de freqüência coletiva, o que, definitivamente, não é o caso 
(conforme dito, trata-se de festa restrita e privada).

Requer, ao final, o improvimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de direito autoral sobre execuções mu-

sicais em festa junina promovida por associação de classe para seus associados e familiares, realizada no 
estacionamento do Juizados Especiais da Justiça Federal.

A questão está disciplinada na Lei nº. 9.610/98, especificamente nos artigos 46, VI, e 68, §3º, a 
seguir transcritos:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
(...)
 VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, 
para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso 
intuito de lucro;
(...)
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras 
teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções 
públicas.
(...)
 § 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concer-
tos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos 
da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros 
terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam 
obras literárias, artísticas ou científicas.

Com efeito, evidencia-se que a execução musical em órgão público é expressamente considerado 
local de frequência coletiva para a incidência da necessidade de prévia autorização e cobrança dos direitos 
autorais.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
os quais arbitro em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, ex vi do art. 20, § 3º, do CPC/73 (art. 
85, § 2º, do NCPC), consoante apreciação equitativa do Juiz, além de estar compatível com a realidade 
do caso sub oculi.

*****

(TJBA – Apelação nº 0085944-06.2010.8.05.0001. Relator(a): Desa. Maria do Socorro 
Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Julgado em 12/02/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CONFRATER-
NIZAÇÃO JUNINA. LOCAL PÚBLICO. RECESSO FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. 
RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PAR-
TE.
I - evidencia-se que a execução musical em órgão público é expressamente considerado local de 
frequência coletiva para a incidência da necessidade de prévia autorização e cobrança dos direitos 
autorais.
II - No caso, a festa junina promovida para os associados da apelada e seus familiares no estacio-
namento dos Juizados Especiais, local público, não comporta seja caracterizada como realizada no 
recesso familiar, excetuada pela citada norma, para dispensar a autorização prévia e o pagamento 
cobrado de direito autoral.
III - No tocante aos pedidos formulados na reconvenção, assiste razão, em parte, ao apelante, pois é 
devida a cobrança do direito autoral dos eventos juninos realizados em 2010 e 2011. Contudo, não 
procede a pretensão de que seja determinada que a utilização de obras musicais em eventos futuros 
seja precedido de autorização prévia, porquanto, como bem colocado na sentença recorrida, “não 
se pode antecipadamente antever, entretanto, que nos eventos vindouros não se fará devida referida 
remuneração, pois tal depende das características particulares do evento, a serem apuradas caso a 
caso”.
APELO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação n. 0085944-06.2010.8.05.0001, em que é 
apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD – e apelada 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DA BAHIA - ASSERJUF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da 
relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Ordinária proposta pela Associação dos Servidores da Justiça Federal da Bahia 
– ASSERJUF – contra o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD –, cuja pretensão é a 
declaração de inexistência de débito decorrente do não pagamento da licença autoral quando da realiza-
ção de festa junina para seus associados.

Aduz que promoveu evento restrito aos associados e familiares no estacionamento dos Juizados 
Especiais Federais, recebeu a notificação nº. 188/2010 atinente à imputação do débito e, embora tenha 
enviado ofício em resposta, dando conta da cobrança indevida, recebeu boleto bancário para pagamento 
na quantia de R$ R$ 764,98 (setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Após a contestação e a reconvenção, visando a condenação da autora ao pagamento pela execuções 
musicais promovidas nas festas realizadas em 11/06/2010 e 17/06/2011,no valor de R$ 1.614,96 (mil, 
seiscentos e catorze reias e noventa e seis centavos), o Magistrado da causa julgou antecipadamente a lide 
(fls. 312/318), com a seguinte conclusão: 

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTES os pedidos 
contidos na vestibular para declarar indevida a remuneração por execução de obras musicais no 
evento em apreço, assim como quaisquer títulos emitidos em decorrência, ao tempo em que julgo 
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(TJBA – Apelação nº 0576099-14.2015.8.05.0001. Relator(a): Desa. Lícia de Castro L. 
Carvalho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 05/08/2019.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO NOS TERMOS ORIGINARIAMEN-
TE PACTUADO DESDE O ANO DE 1990, APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGU-
RADO. RECUSA POR SEGURADORA. IMPOSIÇÃO DE MIGRAÇÃO DO SEGURADO 
PARA APÓLICE DENOMINADA – SEGURO OURO VIDA GRUPO ESPECIAL – EM 
14/01/2002 - PREVISÃO DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR IMPLEMENTO DE FAIXA 
ETÁRIA DO SEGURADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CÓDI-
GO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO IDOSO (ART 15, DA LEI 
Nº 10.741). PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 
ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO EN-
TRE LITIGANTES. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA AVENÇA. EXTINÇÃO POR SEGU-
RADORA, DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA APÓS PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 
SEGURADO EM 2002. FORMALIZAÇÃO DE NOVA APÓLICE DENOMINADA SEGU-
RO OURO VIDA GRUPO ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE REAJUSTE POR IMPLEMENTO 
DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DA IDADE 
DO SEGURADO - 61 (SESSENTA E UM) ANOS ALÉM DE VINCULAÇÃO HÁ MAIS DE 
10 (DEZ) ANOS, À ÉPOCA DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO DE 
VIDA. PERMANÊNCIA DO PACTO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA 
SIMPLES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ÂNUA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 
6º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 206, §1º, INC. II, ALÍNEA B, DO 
ATUAL CÓDIGO CIVIL) E PRECEDENTES DO COLENDO STJ. DEVOLUÇÃO APE-
NAS DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESEMBOLSADAS NOS 12 (DOZE) MESES 
QUE PRECEDERAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (03/12/2015). PRECEDENTES DO 
COLENDO STJ. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA CONSO-
NANTE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELE-
MENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. RECURSOS 
IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0576099-
14.2014.8.05.0001, da comarca de SALVADOR, em que figuram apelantes e apelados JOÃO LOPES 
ARAÚJO, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. (BB 
CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, sem divergência de votos, negar provimento aos recursos.

RELATÓRIO

A sentença de fls. 650/655, adotado o relatório, rejeita preliminar de prescrição do direito de 
ação, declara a extinção do processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do 
CPC, julgando procedente, em parte, “ação revisional de contrato de seguro de vida em grupo c/c 
repetição de indébito com pedido de tutela antecipada” movida por JOÃO LOPES ARAÚJO em 
face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. (BB 
CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.) declarando a nulidade de 
cláusula contratual concernente a reajuste dos prêmios por implemento de “faixa etária” do segurado, 
estipulado no contrato de “Seguro Ouro Vida Grupo Especial”, determinando reajustes apenas por 
índice IGP-M/FGV, nos moldes anteriormente contratados; condenando solidariamente as demandadas 
à restituição, na forma simples, dos valores cobrados a maior, montante a ser apurado em liquidação de 
sentença, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor da condenação.

No caso, a festa junina promovida para os associados da apelada e seus familiares no estaciona-
mento dos Juizados Especiais, local público, não comporta seja caracterizada como realizada no recesso 
familiar, excetuada pela citada norma, para dispensar a autorização prévia e o pagamento cobrado de 
direito autoral.

Assim, a previsão da cobrança guerreada afigura-se em consonância com o art. 68, § 3º, da Lei 
9.610/98, não se tratando de aplicar extensivamente o art. 46, inc. VI, do mesmo dispositivo legal, ante 
a magnitude da festividade realizada para 158 pessoas, bem assim diante das características do local onde 
a mesma se desenvolveu.

Neste sentido, eis a jurisprudência STJ para hipótese aproximada:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPE-
CIAL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE MÚSICAS. CASAMENTO. AGRAVO 
NÃO PROVIDO. 1. É devida a cobrança de direitos autorais pela execução de música em festa 
de casamento realizada em clube, mesmo sem a existência de proveito econômico. Preceden-
tes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL 
Nº 1.541.090 - SE, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 04ª Turma, DJe 18/12/2015)

DIREITOS AUTORAIS. RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO REALIZADO EM CLU-
BE, COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SE-
LEÇÃO DE MÚSICAS (DJ). EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS. 
POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDA-
DE. 1. Anteriormente à vigência da Lei N. 9.610/1998, a jurisprudência prevalente enfatizava a 
gratuidade das apresentações públicas de obras musicais, dramáticas ou similares como elemento 
decisivo para distinguir o que ensejaria ou não o pagamento de direitos autorais. 2. Contudo, o 
art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláu-
sula exigindo “lucro direto ou indireto” como pressuposto para a cobrança de direitos autorais. O 
Superior Tribunal de Justiça - em sintonia com o novo ordenamento jurídico - alterou seu 
entendimento para afastar a utilidade econômica do evento como condição de exigência para 
a percepção da verba autoral. Posição consolidada no julgamento do REsp. 524.873-ES, pela 
Segunda Seção. 3. Portanto, é devida a cobrança de direitos autorais pela execução de música 
em festa de casamento realizada em clube, mesmo sem a existência de proveito econômico. 4. 
É usuário de direito autoral, e, consequentemente responsável pelo pagamento da taxa cobrada pelo 
Ecad, quem promove a execução pública das obras musicais protegidas. Na hipótese de casamento, 
forçoso concluir, portanto, ser responsabilidade dos nubentes, usuários interessados na organização 
do evento, o pagamento dos direitos autorais, sem prejuízo da solidariedade instituída pela lei. 5. 
Recurso especial provido. (REsp 1306907/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 18/06/2013). (Grifou-se).

No tocante aos pedidos formulados na reconvenção, assiste razão, em parte, ao apelante, pois é de-
vida a cobrança do direito autoral dos eventos juninos realizados em 2010 e 2011. Contudo, não procede 
a pretensão de que seja determinada que a utilização de obras musicais em eventos futuros seja precedido 
de autorização prévia, porquanto, como bem colocado na sentença recorrida, “não se pode antecipada-
mente antever, entretanto, que nos eventos vindouros não se fará devida referida remuneração, pois tal 
depende das características particulares do evento, a serem apuradas caso a caso”

Ante o exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para 
reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado pela autora e, par-
cialmente, procedente, os pedidos contidos na reconvenção, para condenar a Associação de Servidores 
da Justiça Federal da Bahia a pagar os direitos autoriais pela execução das obras musicais utilizadas nos 
eventos de 2010 e 2011.

Considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno a apelada ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, 
observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

*****
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vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de 
proposta de adesão a novo produto, não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a 
temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato”. Ademais, em recente julgado, o colendo STJ também 
decidiu, in verbis: “O STJ fixou o entendimento de que não é abusiva a não renovação de seguro de vida em 
grupo, quando há prévia notificação do segurado (...). De igual modo, não se considera abusiva a cláusula da 
nova apólice contratada que estipula reajustes no valor do prêmio de acordo com a faixa etária do segurado”. In 
casu, passados mais de 13 (treze) anos da não renovação da apólice 40 e da estipulação da cláusula de 
reajuste com base no fator etário, além de mais de 12 (doze) anos depois do primeiro reajuste do valor do 
prêmio segundo a faixa etária do segurado, o postulante ajuizou a ação sub examine objetivando “declara-
ção de nulidade da cláusula que dispõe o reajuste implementado pela faixa etária do segurado e, devolução 
simples da diferença dos prêmios pagos em razão do referido reajuste.” O juiz da causa, equivocadamente, 
afastou a prescrição da pretensão do segurado, julgando procedente, em parte, a ação, sentença contra a 
qual se insurge, porquanto evidente que “a) a pretensão do apelado encontra-se prescrita, pois é aplicável à 
hipótese o prazo prescricional ânuo disposto no art. 206, §1º, inc. II, alínea b do atual Código Civil; b) nunca 
houve alteração unilateral do contrato. O que anteriormente se avençou na apólice 40 não mais existe no cená-
rio jurídico, devido à lícita e contratualmente prevista não renovação em decorrência da impossibilidade técni-
ca de manutenção do contrato, seguida do oferecimento da apólice atualmente vigente; c) a apólice sub judice 
resultou de manifestação de vontade das partes contratantes – tendo o apelado manifestado expressamente sua 
adesão a ela, ciente de todos os seus termos – e já decorreu in albis o prazo decadencial para se postular a anu-
lação do ato (CC, art. 178); e d) a correção do valor do prêmio de acordo com a faixa etária é essencial para a 
manutenção do equilíbrio econômico do contrato. Sendo o prêmio equivalente ao risco, deve existir uma eleva-
ção de seu valor quando o risco aumenta, o que é plenamente lícito.” Sobre a prescrição do direito de ação do 
postulante, o colendo STJ já decidiu que, in verbis: “O prazo ânuo se aplica a qualquer pretensão entre se-
gurado e segurador, inclusive à pretensão de extirpação de cláusula contratual, não se limitando à demanda 
voltada ao recebimento do capital segurado.” In casu, o postulante foi notificado, em janeiro de 2002 e, o 
ajuizamento da ação tão somente em 2015, fato reconhecido na sentença hostilizada, in verbis: “Em 14 de 
janeiro de 2002, o autor recebeu comunicados, emitidos pela primeira ré (fls. 74/76), informando que, em 
virtude do envelhecimento do grupo e novos cálculos atuariais, não era possível a manutenção das condições 
originais de contratação, não havendo possibilidade de renovação da apólice e, para evitar a interrupção da 
proteção, o segurado seria incluído, automaticamente, no Seguro Ouro Vida Grupo Especial” (fls. 652)”. Ainda 
que se entenda que a ciência do postulante a respeito dos reajustes por faixa etária teria ocorrido apenas 
com a aplicação do primeiro reajuste sob tal forma – quando da primeira renovação automática da apólice 
Ouro Vida Grupo Especial, em 1º de abril de 2003 –, a prescrição de sua pretensão também é inequívoca, 
ensejando a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, 
ou, alternativamente, que “apenas a partir de um ano antes do ajuizamento deste processo os prêmios sejam 
recalculados sem a incidência do reajuste por faixa etária, para fins de recálculo dos prêmios vencidos e vincen-
dos, e de cálculo dos valores a serem restituídos.” Ressalta, ainda, licitude das cláusulas do seguro ouro vida 
grupo especial, inexistindo abusividade no reajuste do prêmio por faixa etária do segurado sobretudo 
porque o postulante foi devidamente notificado, tendo cumprido também seu dever de informação e 
transparência, fazendo constar de forma clara e de fácil compreensão na cláusula 10.2, do contrato sub 
examine, in verbis: “10.2. A cada aniversário da apólice, respeitado o subitem 10.3, o Prêmio será aumentado 
de acordo com Fatores Anuais, descritos na tabela a seguir, acordados com o Estipulante e de prévio conhecimen-
to do segurado, além da atualização monetária prevista no item 12, fls. 531”. Ademais, o Código Civil de 
1916, vigente na data da celebração do Seguro Ouro Vida Grupo Especial em tela, permite a livre fixação 
do prêmio entre as partes: “Art. 1.442. É também livre às partes fixar entre si a taxa do prêmio. Todavia, o 
seguro feito em sociedade ou companhia, que tenha tabela de prêmios, se presume de conformidade com ela 
proposto e aceito” Inaplicabilidade, à espécie, das normas relativas aos planos de saúde (Lei nº 9.656/1998) 
e ao Estatuto do idoso, consignando ser abusivo o critério de reajuste por fator etário aplicado após o 
segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e 10 (dez) anos de vínculo contratual. Embora existam 
(poucos) julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que entendam ser possível a aplicação por 
analogia da legislação dos planos de saúde aos contratos de seguro de vida, esse é o entendimento isolado 
da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, assim decidiu sem jamais se debruçar sobre as 
peculiaridades de cada tipo contratual, submetendo o mercado securitário no ramo vida a graves riscos. 
Alguns poucos julgados limitaram-se a consignar a possibilidade de aplicação por analogia da citada lei nº 
9.656/98 aos contratos de seguro de vida em grupo sem tecer quaisquer considerações sobre as 

O acolhimento, em parte, de embargos de declaração opostos por JOÃO LOPES ARAÚJO, fls. 
657/661 e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, fls. 662/666 resultou na alteração 
do julgado, fls. 694/698, in verbis:

“a) deferimento da gratuidade de justiça de forma definitiva em favor da parte autora; b) inversão do 
ônus da prova em favor da parte autora; c) que seja retificado no relatório da sentença, ao discriminar 
os pedidos do autor, constando o ano de 2005; d) a devolução simples dos valores cobrados a maior pelos 
acionados, a partir dos doze meses que precederam o ajuizamento da ação, declarando a prescrição no 
tocante às parcelas anteriores; e) fixar como termo inicial para cômputo dos juros moratórios a data da 
citação das rés.”

Trata-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em 03 de dezembro de 2015 por JOÃO 
LOPES ARAÚJO em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO 
BRASIL S/A. (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.), visando 
declaração de nulidade da cláusula que prevê reajuste do prêmio por mudança de faixa etária concernente 
ao contrato de seguro de vida em grupo firmado entre litigantes, além de repetição de indébito, de forma 
dobrada, dos valores pagos a maior desde dezembro de 2005. FLS. 01/23

BANCO DO BRASIL S/A. (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE 
BENS S/A.), representado, interpõe recurso de apelação preparado, fls. 670/676, ratificados à fl. 700, 
após julgamento de embargos declaratórios, visando reforma da sentença. Alega, em síntese, existência de 
confissão do postulante sobre a celebração de contrato de seguro de vida entre litigantes, por livre e espon-
tânea vontade, sem demonstração de vícios ou mácula, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda 
, sendo firmado por agentes capazes, objeto lícito, nos termos do artigo 104 do Código Civil, contendo 
todas as cláusulas esclarecedoras e anuência da parte autora, por livre e espontânea vontade, restando 
injustificável pretendida revisão de contrato e inadmissível sua condenação, inclusive ao pagamento de 
honorários advocatícios exorbitantes, ensejando redução para patamar máximo de um salário mínimo.

JOÃO LOPES ARAÚJO, representado, beneficiário de assistência judiciária gratuita, também in-
terpõe recurso de apelação, independendo de preparo, fls. 704/724, visando reforma parcial da sen-
tença, tão somente concernente a fixação do prazo prescricional ânuo para fins de devolução simples dos 
valores cobrados a maior por acionadas. Alega, em síntese, aplicabilidade, por analogia, à causa em tela, 
de acordo com recente jurisprudência do STJ sobre a matéria, do prazo prescricional trienal, previsto no 
art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, em repetições de indébito referentes aos contratos de plano de 
saúde. Ressalta a circunstância de que “teve as apólices alteradas compulsoriamente e unilateralmente pelas 
Rés, em 2002, sem que fosse informado que dentre as novas condições contratuais, havia supostamente cláusula 
facultando as rés a proceder ao citado aumento de “fator anual faixa etária”, todos os anos; no ano de 2002 
o apelante já era IDOSO, protegido, portanto pelo Estatuto do Idoso e, também pela Carta Magna, ambos 
proíbem a discriminação pela idade do Idoso, além do que, em 2002 o apelante já era segurado há 12 (doze) 
anos”, em violação aos artigos 39, V, 51 IV, X e § 1, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, representada, interpõe recurso de ape-
lação preparado, fls. 1005/1046, visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Alega, em 
síntese, que no início do ano de 2002, em razão da inviabilidade financeira de manutenção da apólice 
securitária, decorrente das significativas mudanças socioeconômicas e da modificação imprevisível do 
grupo segurado ocorrida ao longo dos anos, a ALIANÇA DO BRASIL notificou todos os segurados a 
respeito da extinção do vínculo contratual quando do término do prazo ânuo de vigência da apólice, em 
31 de março de 2002 (fls. 496-497), fato reconhecido por postulante em sua petição inicial e também 
na sentença guerreada; o postulante optou por aderir ao “seguro ouro vida grupo especial” assinando as 
propostas securitárias, consoante se infere das fls. 493/495, restando justificável a inocorrência de reno-
vação da apólice inicialmente vigente e, posteriormente, celebração de um segundo contrato, com cláu-
sulas e condições distintas, inclusive no tocante aos critérios de atualização dos prêmios mensais. Nesse 
sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de ação coletiva movida 
em face da ALIANÇA DO BRASIL, in verbis: “1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do 
julgamento do REsp nº 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula 
contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos 
contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável. Essa hipótese difere da do seguro de vida 
individual que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o entendimento 
firmado no REsp nº 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011). 2. O exercício do direito de não renovação do seguro de 
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a concessão de medida liminar, objetivando que as requeridas debitem mensalmente, na mesma conta 
bancária do Banco do Brasil utilizada atualmente, o importe mensal de R$ 290,95 para cada uma das 
apólices (proposta 5024441 e proposta 5024442), e igualmente para a apólice (proposta 5131744) no 
importe mensal de R$2.103,95 (acrescido apenas de assistência funeral), permitindo, de agora em dian-
te, apenas a correção do prêmio anual pela variação do IGP-M, como é o praticado, até o julgamento do 
mérito desta demanda. Requereu, ainda, sejam assegurados a continuidade dos termos das apólices dos 
seguros de vida contratados, bem como integral assistência ao autor e/ou a suas beneficiárias em caso de 
sinistro, sem nenhuma restrição ou embaraço por força do aforamento dessa ação.

Exibiu documentos fls. 24/299.
A decisão proferida às fls. 300/303 defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob o seguinte 

fundamento, in verbis: 

“(...)” Inicialmente, cumpre salientar que a presente lide versa sobre direito consumerista, 
devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais favorável ao consu-
midor, nos termos do disposto no art. 47 da Lei 8.078/90, mormente em se tratando do direito 
à saúde. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 84, caput e parágrafo 3º, que: 
•Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem 
o resultado prático equivalente ao do adimplemento.•§ 3º Sendo relevante o fundamento 
da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. No caso vertente, 
está presente o relevante o fundamento da demanda, pelo fato de que o Estatuto do Idoso veda 
o aumento de mensalidade de plano de saúde em razão da idade, conforme disposto no § 3º 
do art. 15 da Lei 10.741/2003, a saber: § 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos 
de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, tendo sido aplicado 
por analogia as mesmas regras do seguro de saúde, conforme entendimento do STJ abaixo: 
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.941 - RS (2012/0211653-6) RELATOR : 
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO EMBARGANTE : COMPANHIA DE SE-
GUROS ALIANÇA DO BRASIL ADVOGADOS : ANDERSON MARTINS DA SILVA E OU-
TRO(S) JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA MAURO FITERMAN E OU-
TRO(S) EMBARGADO : CARLOS ALCEU MACHADO ADVOGADOS : ALINE GODOY 
DE OLIVEIRA DALL’GNOL E OUTRO(S) MICHEL DIAS DE ASSUMPÇÃO E OUTRO(S) 
PATRÍCIA ALOVISI E OUTRO(S) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR 
FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 
ANOS. 1. Abusividade da cláusula que estabelece fatores de aumento aumento do prêmio do 
seguro de acordo com a faixa etária, após o segurado implementar 60 anos de idade e mais 
de 10 anos de vínculo contratual. 2. Analogia com os contratos de plano de saúde (art. 15 da 
Lei 9.656/98). 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM 
EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas, decide a Egrégia TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, com efeitos modificativos, 
nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas 
Cueva (Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Brasília (DF), 25 de novembro 
de 2014(Data do Julgamento) MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Vislumbra 
ainda esta Julgadora a existência de fundado receio de ineficácia do provimento final em 
razão do prejuízo financeiro mensal advindo ao/a autor/a por violação a direito que lhe é 
assegurado em lei. Do exposto, CONCEDO A TUTELA LIMINAR ESPECÍFICA, para de-
terminar que a ré debite mensalmente na mesma conta bancária de titularidade do autor, 
utilizada atualmente, o importe mensal de R$ 290,95 para cada uma das apólices 5024441 
e 5024442, assim como o valor mensal R$ 2.103,95, referente a proposta 5131744 (acresci-
do apenas de assistência funeral), realizando a correção tão somente do prêmio anual pela 
variação do IGP-M, até ulterior deliberação. Determino ainda que a ré dê cumprimento 
integral aos termos das apólices dos seguros de vida contratados. Defiro provisoriamente a 
gratuidade da Justiça. Anotações necessárias, nos termo do Estatuto do Idoso. Cite-se a parte 
ré, na forma da lei. A cópia desta decisão vale como mandado, para todos os fins de direito. 
Intimem-se. Cumpra-se.” grifo nosso

peculiaridades de cada tipo contratual. Aduz, ainda, que o seguro de vida tem natureza exclusivamente 
patrimonial, não se relacionando com a proteção da vida ou da saúde do segurado. Na remota hipótese 
de confirmação da sentença, necessário considerar ocorrência de julgamento “ultra petita”, ao condenar-
-lhe a extirpação de reajustes por faixa etária relativos a período superior ao postulado. Ainda consideran-
do a hipótese de permanência do entendimento de que seria abusivo o reajuste aplicado após o segurado 
completar 60 (sessenta) anos de idade e 10 (dez) anos de vigência contratual, a extirpação dos reajustes 
por fator etário deverá ocorrer apenas após abril de 2012, quando do cômputo do prazo de 10 (dez) anos 
da vigência do Seguro Ouro Vida Grupo Especial (contrato que estabeleceu referida disposição contra-
tual). E, ainda, requer que “se reconheça que o termo a quo para o cômputo dos 10 (dez) anos de relação 
contratual é a data de entrada em vigor da lei dos planos de saúde (lei n. 9656/98), em 2 de janeiro de 1999, 
e que se reconheça que a extirpação dos reajustes por fator etário aplicados após janeiro de 2009, como já con-
signou o Colendo Superior Tribunal de Justiça.” Conforme se depreende da petição inicial o pedido se limi-
tou à extirpação da cláusula que dispõe sobre o reajuste do prêmio por fator etário de 2005 em diante, 
para que os prêmios sejam recalculados apenas com incidência do IGP-M/FGV somente a partir de refe-
rida data. Desse modo sua condenação à extirpação de todos os reajustes aplicados desde abril de 2003 
configura claramente julgamento ultra petita.

JOÃO LOPES ARAÚJO oferece resposta pugnando por improvimento do recurso interposto por 
BANCO DO BRASIL S/A. (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 
SA.) . FLS. 1048/1062.

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. (BANCO DO 
BRASIL S/A), oferece resposta pugnando por improvimento do recurso interposto por JOÃO LOPES 
ARAÚJO. FLS. 1065/1087.

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. oferece resposta pugnando por impro-
vimento do recurso interposto por JOÃO LOPES ARAÚJO. Fls. 1153/1165.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe conhecimento.
Admissível a análise conjunta dos recursos por possuirem pontos convergentes no tocante a sen-

tença condenatória.
Não assiste razão aos recorrentes.
Trata-se de ação ordinária ajuizada, em 03 de dezembro de 2015, por JOÃO LOPES ARAÚJO 

em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. 
(BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.), na qual o demandante 
pretende a declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste do prêmio por mudança de faixa etária 
concernente ao contrato de seguro de vida em grupo firmado entre os litigantes, além de repetição de 
indébito, de forma dobrada, dos valores pagos a maior desde dezembro de 2005. (FLS. 01/23).

O demandante alega em sua petição inicial( fls. 01/23), in verbis:

“que contratou o seguro de vida ouro, há 25 (vinte e cinco) anos, tendo aderido a três propostas, de nº 
137304, 137305 e 485633, estando adimplente com o pagamento dos respectivos prêmios mensais; no 
entanto, no ano de 2002, após 12 (doze) anos da contratação dos seguros de vida, foi compulsoriamente 
migrado da apólice “Seguro Ouro Vida” para apólice “Seguro Ouro Vida Grupo Especial”; o valor 
da mensalidade das três supra citadas apólices antes da migração eram, respectivamente, R$ 182,92 
da proposta 41.133.580-7; R$ 25,23 da proposta 41.025.673-0 e R$ 25,03 da proposta 41025674-9, 
sendo que atualmente (novembro/2015) o valor mensal cobrado pela manutenção das mesmas apólices 
são de R$ 2.422,69 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos) da 
proposta 41.133.580-4; R$ 334,60 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) da 
proposta 41.025.673-0 e R$ 334,60 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) da 
proposta 41.025.674-9; fez contato com a ré solicitando explicações sobre os aumentos praticados, 
tendo recebido, no dia 14 de julho de 2015, a informação de que os valores dos prêmios têm sido atuali-
zados monetariamente pela variação do IGP-M e adicionalmente por faixa etária todos os anos, tendo 
estes aumentos por faixa etária, incidido desde o ano de 2002, quando compulsoriamente migrado para 
o seguro especial. Ressalta, ainda, que a migração foi realizada quando contava com 61 (sessenta e um) 
anos de idade, figurando como segurado há mais de 12 (doze) anos, em violação ao estabelecido no Esta-
tuto do Idoso, em vigor desde 01 de janeiro de 2004, vedando aplicação de reajuste em razão da idade 
para consumidores com 60 (sessenta) anos de idade ou mais, inobservado por demandadas. Requereu, 
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ii) a declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste por mudança de faixa etária 
prevista na “Apólice Ouro Vida Grupo Especial” (apólice ainda vigente); e iii) também, a 
repetição de indébito relativa aos valores pagos a maior a este título. 4. Quanto à pretensão 
de manutenção das condições gerais contidas na “Apólice 40” (contrato já extinto), mostra-
-se imperiosa a aplicação do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do 
CC/02, que versa sobre a pretensão do segurado contra o segurador. 5. Quanto às pretensões 
relativas ao contrato ainda vigente, constata-se que as mesmas não se restringem à decla-
ração de nulidade das cláusulas contratuais, mas, justamente, à obtenção dos efeitos patri-
moniais dela decorrentes, ou seja, a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a 
maior do prêmio, em virtude da previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. 
6. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em 
virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual 
considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, "b", do Código 
Civil. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação 
periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que 
se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobran-
ça apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12(doze) meses que precederam 
o ajuizamento da ação. (Processo REsp 1637474 / RS; RECURSO ESPECIAL 2013/0422394-5, 
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Terceira Turma, Data do julgamento 15/05/2018; 
Dje 18/05/2018). grifo nosso

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Segunda 
Seção, firmada quando do julgamento do Recurso Especial 880.605/RN (Rel. p/ Acórdão Ministro 
Massami Uyeda, julgado em 13.06.2012, DJe 17.09.2012), não se revela abusiva a cláusula que prevê 
não renovação de contrato de seguro de vida quando firmado na modalidade em grupo. Ademais também 
concluiu o colendo STJ que a existência de cláusula prevendo reajuste do prêmio do seguro de vida, em 
decorrência da faixa etária, só se mostra abusiva na hipótese de o segurado completar 60 (sessenta) anos 
de idade e sua relação contratual tiver mais de 10 (dez) anos, hipótese evidenciada nos autos.

O postulante, nascido em 20 de outubro de 1940, consoante documento exibido à fl. 26, fir-
mou contrato de seguro ouro vida com as demandadas nos anos de 1990, 1993 e 19949( fls. 77/78 e 
153). No entanto em 14 de janeiro de 2002 fora notificado por seguradora demandada COMPANHIA 
ALIANÇA DO BRASIL( fls. 74/76), acerca da impossibilidade de renovação da apólice sob alegação de 
“envelhecimento do grupo e novos cálculos atuariais” e, para evitar a interrupção da proteção, o segurado 
seria incluído, automaticamente, no “seguro ouro vida Grupo Especial”, no qual restou estabelecido 
reajuste por implemento de faixa etária. In casu inadmissível a referida previsão contratual – aumento 
do prêmio em razão da faixa etária do segurado - , desconsiderando a condição do postulante, aos 61 
(sessenta e um) anos de idade, além de contar mais de 10 (dez) anos de vinculação, em violação ao quanto 
estabelecido do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda, ao Estatuto do Idoso (art. 15, da LEI Nº 
10.741), ambos aplicáveis à espécie, restando configurada a abusividade da cláusula contratual sub exa-
mine, consoante asseverado na sentença( fls. 650/655), in verbis:

“(...)” Na hipótese dos autos, o pacto firmado entre as partes deve ser apreciado sob a ótica do 
Código de Defesa do Consumidor, consoante previsto no art. 3º, em seu § 2º, da Lei 8.078/90, 
considerando se tratar a parte autora de destinatária final do serviço prestado pelo réu for-
necedor, nos termos, inclusive, do enunciado da Súmula 287 do STJ. Em virtude da idade do 
autor, deverá também ser aplicada a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), conforme prescrito no 
art. 1º deste dispositivo. O Código Civil, em seus artigos 789 a 802, dispõe acerca do Seguro 
de Pessoa, que gera direito e obrigações para as partes. Ao segurado (consumidor) cabe o pa-
gamento do prêmio, que é a contraprestação ao segurador, em virtude do risco, e ao segurador 
(fornecedor) compete pagar a indenização prevista ao segurado, conforme estipulado contra-
tualmente. No caso em tela o autor firmou com as acionadas contrato de seguro de vida em 
grupo, contratando apólices: uma em julho de 1990 (fls.77-78), outra em agosto de 1993 (fls. 
153), e, por fim, mais uma em agosto de 1994 (fls. 153). Esta a última foi cancelada em 1998, 
restando as demais. Em 14 de janeiro de 2002, o autor recebeu comunicados, emitidos pela 
primeira ré (fls. 74/76), informando que, em virtude do envelhecimento do grupo e novos 
cálculos atuariais, não era possível a manutenção das condições originais de contratação, 
não havendo possibilidade de renovação da apólice e, para evitar a interrupção da proteção, 
o segurado seria incluído, automaticamente, no Seguro Ouro Vida Grupo Especial. Em aper-
tada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, 

O exame conjunto dos elementos carreados para os autos também evidencia a firmação de contrato 
de seguro de vida em grupo entre litigantes, nos idos anos de 1990 (Seguro Ouro Vida –Apólice 40 ), com 
a previsão de correção monetária anual do capital segurado e do prêmio em função dos níveis de inflação.

Em 14 de janeiro de 2002( fls. 74/76), a seguradora demandada COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA DO BRASIL, amparada em cláusula contratual comunicou ao segurado que a “Apólice 40” 
não seria renovada em seu vencimento (31/03/2002). Na oportunidade comunicou que o recorrido 
seria migrado, automaticamente, em 01/04/2002, para o “Seguro Ouro Vida Grupo Especial”, com 
benefícios exclusivos. Da comunicação constava, também, a informação de que “Para garantir o equi-
líbrio financeiro do grupo, além da correção monetária, o valor do prêmio mensal será atualizado 
anualmente em função da faixa etária do segurado”. A ação sub examine foi ajuizada em 03/12/2015, 
pretendendo declaração de nulidade da cláusula que prevê reajuste por mudança de faixa etária, bem 
assim a restituição dos valores indevidamente pagos a este título desde 2005.

A apelante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, ratifica sua alegação de exis-
tência de prescrição do direito de ação com fulcro nos artigos arts. 206, § 1º, II, “b”, do CC/2002; e 
178, § 6º, II, do CC/1916, defendendo a tese de aplicabilidade, ao caso em comento, da prescrição ânua, 
com termo inicial na data da ciência da majoração dos prêmios – quanto à pretensão de declaração de 
nulidade da cláusula contratual. Aduz, ainda, sobre a notificação do postulante em janeiro de 2002 e o 
ajuizamento da ação tão somente em 2015, após o prazo prescricional de um ano. Ainda que se entenda 
que a ciência do postulante a respeito dos reajustes por faixa etária teria ocorrido apenas com a aplicação 
do primeiro reajuste sob tal forma – quando da primeira renovação automática da apólice Ouro Vida 
Grupo Especial, em 1º de abril de 2003 –, a prescrição de sua pretensão também é inequívoca, ensejando 
extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC. No entanto não 
assiste razão a recorrente porquanto o contrato de seguro de vida objeto da lide tem renovação automática 
a cada ano, configurando a relação jurídica de trato sucessivo entre litigantes. Deste modo, estando vi-
gente, pode a parte contratante discutir as cláusulas em Juízo, bem assim postular continuidade do pacto 
nos termos em que originariamente contratado, ante a imposição da seguradora demandada de aderir a 
nova contratação, sob pena de rescisão do contrato firmado entre partes litigantes desde o ano de 1990, 
não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito. Agiu com acerto o juiz da causa ao afastar 
a prescrição do direito de ação ante a renovação automática do contrato de seguro de vida a cada ano, 
alinhando-se ao entendimento do colendo STJ no sentido de que, na hipótese de contrato de seguro, em 
que o prêmio é pago mensalmente, constituindo relação de trato sucessivo, o lapso prescricional ânuo flui 
a partir do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo a chamada prescrição do fundo de 
direito (AgInt no AREsp 745.841/RJ, 3ª Turma, DJe de 22/8/2017; REsp 1.361.182/RS, 2ª Seção, DJe de 
19/09/2016). Consoante asseverado na sentença guerreada (fls. 651/652), in verbis:

“(...)” O primeiro réu requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da preten-
são do autor, já que o contrato firmado entre as partes passou a viger no ano de 2002, ocasião 
na qual o demandante tomou conhecimento das cláusulas contratuais e somente propôs a 
presente ação em 2015. No entanto, a preliminar suscita não merece guarida, pois, embora o 
contrato tenha sido firmado em 2002, a sua renovação é feita anualmente, interrompendo-
-se, portanto, o prazo prescricional. No que tange à alegada decadência, também não merece 
prosperar, uma vez que o prazo referente ao direito de reclamar pela anulação do negócio 
jurídico, consoante teor do artigo 178 do Código Civil, não se confunde com o prazo para dis-
cutir as cláusulas contratuais, que é o que ocorre no caso sob testilha, afastada a caducidade 
alegada “(...)”.

Neste sentido firma-se a jurisprudência do STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 
DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO INDE-
NIZATÓRIA  DECORRENTE  DA  EXTINÇÃO  DO CONTRATO. IMPRESCRITIBI-
LIDADE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. Ação ajui-
zada em 02/12/2010. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: 
CPC/73 2. O propósito recursal é definir o prazo prescricional aplicável às pretensões dedu-
zidas pelo segurado. 3. O recorrido, em sua petição inicial, deduz as seguintes pretensões: 
i) a de manutenção das condições contratuais previstas na “Apólice 40” (apólice já extinta); 
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RIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 
ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUCUM-
BÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Não há violação do disposto no art. 535 
do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvér-
sia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 2. 
A cláusula que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se 
mostra abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos 
de vínculo contratual. Precedente. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 
1376550 RS 2012/0256822-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 
28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2015) (grifo nosso). 
Pretende o autor a compensação dos valores cobrados a maior pela parte acionada. É justo e 
legal em se apurando a existência de valores cobrados indevidamente, quando da liquidação 
de sentença, nos limites aqui delineados, seja restituído, mas na forma simples, ao autor, o 
saldo favorável, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC, uma vez que não caracte-
riza a má-fé da demandada que estava responsável por contrato celebrado entre as partes, 
antes de serem declaradas nula a cláusula contratual questionada. Destarte, o contrato de 
seguro de vida em grupo poderá não mais ser renovado, desde que haja a prévia notificação 
aos segurados em tempo razoável, existindo, contudo, vedação aos maiores de 60 (sessenta 
anos) que já possuam relação contratual por mais de 10 (dez) anos. Posto isto, julgo PROCE-
DENTE, em parte, o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 
487, I, do CPC, para: a) declarar a nulidade da cláusula que prevê a majoração anual dos 
prêmios por “ fator faixa etária”, devendo proceder com os correlatos reajustes apenas com a 
incidência do IGP-M/FGV, nos moldes anteriormente contratados;”(...)”. Grifo nosso

Do mesmo modo resta improsperável a irresignação manifestada por postulante, quanto a conclu-
são por existência de prescrição anual para fins de restituição dos valores pagos a maior, sendo passíveis 
de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o 
ajuizamento da ação, em 03 de dezembro de 2015, consoante sentença hostilizada, não merecedora de 
reforma( fls. 695/697), in verbis:

(...)” No que se refere à alegação da omissão quanto ao prazo prescricional para restituição 
dos valores pagos a maior, o autor alega que seria prazo extintivo de dez anos, contados do 
ajuizamento desta demanda, ao passo que o primeiro réu argumentou que se aplicaria o 
prazo prescricional ânuo. Nos termos do art. 206, § 1º, II, b do Código Civil, e, de acordo com 
entendimento do STJ, haverá prescrição do direito de ação da parte autora no tocante ao 
pedido de restituição dos valores pagos a maior anteriores a um ano do ajuizamento da ação. 
Destarte, nos doze meses que precedem ao ajuizamento desta ação, os reajustes das cláusulas 
contratuais deverão ser fixados apenas com a incidência do IGP-M/FGV, nos moldes inicial-
mente contratados, com devolução simples dos valores cobrados a maior neste período. Neste 
sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.590.876 - RS (2016/0084355-5) RELATOR : MINIS-
TRO MARCO BUZZI RECORRENTE : COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRA-
SIL ADVOGADOS : MAURO FITERMAN - RS031897 HELENA MECHLIN WAJSFELD - 
SP194541 NATALIA FERNANDES SANCHEZ E OUTRO (S) - SP281891 MARIANA DE 
SOUZA ANDRADE - SP310877 RECORRIDO : RENATO JOSÉ WAGNER ADVOGADOS : 
WALDIR GOULART MACHADO E OUTRO (S) - RS024175 ODACIR GIACOMINI COS-
TA - RS086317 AUGUSTO DIEHL MACHADO - RS089945 DECISÃO Trata-se de recurso 
especial interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, fundamenta-
do na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 346/349): APELAÇÃO CÍVEL. 
SEGURO DE VIDA. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO NOS TERMOS EM QUE 
ORIGINARIAMENTE PACTUADO. IMPOSIÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA APÓLICE QUE 
PREVÊ O AUMENTO DO PRÊMIO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. 
ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
MANUTENÇÃO DO PACTO COMO ANTERIORMENTE CONTRATADO. Da prescrição 
do direito de ação 1. Lide versando sobre a nulidade de cláusula que prevê o aumento do 
prêmio securitário em razão da idade do segurado, com a manutenção *do contrato firmado 
antes de referida alteração, sendo que o prazo prescricional para esta espécie de relação jurí-
dica era de um ano, conforme alude o art. 178, § 6º, inc. II, do Código Civil de 1916. 2. Res-
salte-se que este é o mesmo lapso prescricional previsto no regramento atual quanto à maté-
ria, estabelecido no art. 206, § 10, inciso II, da legislação civil vigente, pois a ação em exame 

assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no 
contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado 
negociam as conseqüências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repa-
rar caso ocorra o evento descrito no pacto. Isto é, o contrato de seguro é basicamente um 
acordo de transferência da titularidade dos prejuízos econômicos decorrentes da materiali-
zação do sinistro, onde aquele que toma a posição de garantidor (seguradora) se obriga ao 
pagamento de um valor em pecúnia ao segurado, caso o sinistro previsto na apólice venha a 
ocorrer. Portanto, indispensável nesse tipo de avença a confiança mútua, ou seja, a segurança 
de ambas as partes no que tange ao cumprimento do quanto fora pactuado. Importante res-
saltar que a seguradora ao emitir a apólice de seguro, onde consigna um valor para o capital 
indenizatório, passa a garantir os riscos até aquele montante. Frise-se que o valor do prêmio 
é calculado tomando-se por base o capital indenizatório, de sorte que há uma proporcionali-
dade entre o que é cobrado do segurado e o que deverá ser indenizado em caso de ocorrência 
do sinistro. No caso em exame releva ponderar que descabe a readequação do prêmio securi-
tário de acordo com a mudança de faixa etária do segurado, uma vez que o consumidor não 
foi informado do percentual desse aumento, rompendo com o equilíbrio contratual, princí-
pio elementar das relações de consumo, a teor do que estabelece o artigo 4º, III, do CDC, in-
viabilizando a continuidade do contrato. Ditame legal que a parte acionada tem que obser-
var na regulação dos contratos de adesão firmados.. Ademais o código consumerista, ao 
instituir os direitos básicos do consumidor, definiu no seu art. 6º, III que: (...) III - a informa-
ção adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem; (...) O dispositivo legal acima citado assegura ao consumidor a informação ade-
quada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresen-
tam. Portanto, no caso em análise, há evidente desobediência ao dispositivo legal em comen-
to, na medida em que as informações sobre o serviço que estava sendo contratado não foram 
prestadas de forma adequada. Destarte, a estabilidade das cláusulas contratuais a que está 
submetido o consumidor deve ser respeitada, em especial nos contratos de prestações sucessi-
vas, como é o caso dos autos. Nessa seara, com base no artigo 51, IV, X e XV § 1º do CDC, re-
conhece-se a impropriedade do aumento do prêmio devida à seguradora pela faixa etária. 
Ademais, tem-se que os contratos de seguro de vida em grupo podem prever a possibilidade de 
não renovação automática por qualquer dos contratantes, ofertando proposta de adesão a 
novo produto, desde que haja prévia notificação em prazo razoável. Neste sentido: Apelação 
cível. Seguros. Seguro de vida. Seguro Ouro Vida. Companhia de Seguros Aliança do Brasil. 
Não renovação da Apólice 40. Possibilidade de negativa de renovação da apólice pela segura-
dora. Hipótese já definida pelo STJ no julgamento da ação coletiva proposta pela ABRAS-
CONSEG, julgada improcedente (REsp 1356725/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/04/2014, DJe 12/06/2014), com a seguinte orientação. 1. A Segunda Seção deste Tribu-
nal Superior, quando do julgamento do REsp nº 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o en-
tendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não reno-
vação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja 
prévia notificação em prazo razoável. Essa hipótese difere da do seguro de vida individual 
que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que se aplica o entendi-
mento firmado no REsp nº 1.073.595/MG (DJe 29/4/2011). 2. O exercício do direito de não 
renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de ocorrência de desequi-
líbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, não fere o princí-
pio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa es-
pécie de contrato. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Apelo provido. 
(Apelação Cível Nº 70061906525, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Rela-
tor: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/10/2014). (TJ-RS - AC: 70061906525 RS, Relator: 
Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 09/10/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Pu-
blicação: Diário da Justiça do dia 15/10/2014) (grifo nosso). No caso dos autos, no entanto, a 
não renovação do contrato de seguro de vida se deu por meio de notificação no ano de 2002, 
após o autor estar vinculado aos seguros há mais de 10 (dez) anos e possuir 61(sessenta e um) 
anos de idade. Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência majoritária, a abusividade 
da cláusula que prevê reajuste por faixa etária limita-se ao segurado maior de 60 anos com 
pelo menos dez anos de contrato, que é o caso dos autos. Neste sentido: RECURSO ESPE-
CIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR 
DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS 
NO ART. 535 DO CPC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁ-



REVISTA BAHIA FORENSE

372 373

REVISTA BAHIA FORENSE

CURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sujeita-se ao prazo ânuo previsto 
no Código Civil a ação em que se discute a validade de cláusula contratual reguladora de 
reajustes dos prêmios mensais pagos ao seguro de saúde, por ser inerente à relação entre segu-
rado e segurador. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como regimental a que se 
nega provimento. (EDcl no REsp 1463617/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015) Observa-se, no entanto, que a 
relação jurídica entre segurado e seguradora é de trato sucessivo, na qual o transcurso da 
prescrição possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da 
ação, não atingindo o fundo do direito. Desse modo, está correto o acórdão recorrido, ao de-
cidir: Diante disso, acolho a alegação da seguradora de prescrição do direito de ação da 
parte autora no tocante ao pedido de restituição dos valores pagos a maior há mais de um ano 
do ingresso desta ação, uma vez que se trata de seguro de vida, e não plano de saúde, situação 
que autorizaria a aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do entendimento do 
STJ. 2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC e na Súmula 568/STJ, nego provi-
mento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2017. MI-
NISTRO MARCO BUZZI Relator. (STJ - REsp: 1590876 RS 2016/0084355-5, Relator: Mi-
nistro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/05/2017) (grifo nosso)”

Depreende-se, inevitavelmente, que as razões sustentadas pelos recorrentes (parte autora e ré) não 
merecem acolhimento. Com efeito, já restou pacificada a matéria objeto da ação sub examine, consoan-
te recente entendimento do colendo STJ, em caso análogo, decisão proferida em sede de RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.666.046 - RS (2017/0080744-0), em 07 de maio de 2019, da Relatoria do 
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, RECORRENTE COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA DO BRASIL, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO 
DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA 
ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
ABUSIVIDADE LIMITADA À ALTERAÇÃO DO CONTRATO NO TOCANTE AO RE-
AJUSTE DOS PRÊMIOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO. 1. Não demonstra, devidamente, 
a violação do disposto no art. 535 do CPC a alegação genérica de existência de vício, ausente a 
indicação precisa em que consistiria a omissão alegada. Atração do enunciado 284/STF. 2. “A 
cláusula que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se mos-
tra abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos 
de vínculo contratual.” (REsp 1376550/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) 3. RECURSO ESPECIAL PARCIAL-
MENTE PROVIDO.
DECISÃO. Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE SEGU-
ROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da 
CF, contra o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja emen-
ta está assim redigida: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR 
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. 
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3º, INC. IV DO 
CC/2002. APÓLICE 40. CANCELAMENTO DA APÓLICE SUBSTITUÍDA POR OUTRA 
QUE CONTEMPLA FATOR DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE PRÁTI-
CAS ABUSIVAS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERA-
DA. À MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. Opostos embargos de declara-
ção, foram rejeitados. Em suas razões recursais, sustentou a ofensa dos arts. 178, §6°, inc. II, 1.442, 
1.448 e 1.471 do CC/16, art. 206, §1°, II, alínea b, e 206, § 3o, IV, do Código Civil, art. 51, IV, do 
CDC, art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, e art. 535 do CPC/73. Disse, por outro lado, do dissídio 
jurisprudencial relativamente aos arts. 1.442, 1.448 e 1.471 do CC/16, 51 do Código de Defesa do 
Consumidor e aos arts. 206, § 1º, II, alínea b, e 206, § 3º, IV, do Código Civil. Em suma, aduziu: 
a) a incidência da prescrição ânua a contar da ciência acerca das alterações no prêmio do seguro ou, 
ainda, retroativamente do ajuizamento da ação em relação à pretensão condenatória; b) a legalida-
de da não renovação do contrato de seguro de vida em grupo; c) a ausência de abusividade na 
previsão de aumento dos prêmios em conformidade com a faixa etário dos segurados; d) inaplica-
bilidade do art. 15 do estatuto do idoso a contrato de seguro de vida; e e) negativa de prestação 
jurisdicional. Pediu o provimento. Houve contrarrazões. O recurso foi admitido na origem. É o 
relatório. Passo a decidir. Inicialmente, registro que o acórdão recorrido foi publicado antes da 

versa sobre o pagamento de indenização securitária. 3. No caso em exame, cumpre destacar 
que o contrato de seguro de vida objeto do presente litígio tem renovação automática a cada 
ano. Assim, estando o mesmo em plena vigência, pode a parte contratante discutir as suas 
cláusulas em Juízo, bem como postular a manutenção do pacto nos termos em que originaria-
mente contratado, ante a imposição levada a efeito pela seguradora de aderir a nova contra-
tação, sob pena de rescisão do contrato firmado entre as partes. 4. Assim, não ultrapassado o 
lapso anual quanto ao exercício do direito de ação, resta “afastada a prefacial de prescrição. 
Mérito do recurso em exame 5. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contrata-
do, ou seja, o evento futuro e’ incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da se-
guradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 
do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas par-
tes. 6. A relação jurídica de seguro está submetida às disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado securitário. 7. O litígio em 
exame versa sobre o reconhecimento da ilegalidade da não renovação da apólice de seguro nos 
termos em que originariamente contratada, com a obrigatória migração para contrato que 
previa a majoração do prêmio de acordo com a faixa etária dos segurados. Situações precita-
das que rompem com o equilíbrio contratual, princípio elementar das relações de consumo, a 
teor do que estabelece o artigo 40, inciso III, do CDC. 8. A estabilidade das cláusulas contra-
tuais a que está submetido o consumidor deve ser respeitada, em especial nos contratos de 
prestações sucessivas, como é o caso dos autos. Nessa seara, com base no artigo 51, incisos IV, 
X e XV, § 10, do CDC. 9. O seguro constitui pacto de trato sucessivo e não temporário o que 
implica certa continuidade nesta relação jurídica cativa. Se mantidas as mesmas condições 
da época da contratação, as suas disposições não devem ser alteradas unilateralmente pela 
seguradora, exceto se durante o período de contratação haja a ocorrência de fatos não previ-
síveis,. com o condão de modificar significativamente o equilíbrio contratual. 10. A comuni-
cação tempestiva não é o único requisito a ser preenchido para não se efetivar a renovação do 
pacto. Como visto anteriormente, a correspondência com os novos termos de contratação, ao 
consumidor é abusiva, não merecendo qualquer consideração as informações nela contida, 
acerca da extinção do contrato. Da prescrição da repetição de indébito 11. Havendo saldo em 
favor da parte devedora no contrato, admite se a repetição simples dos valores indevidamen-
te satisfeitos. 12. Assim, a demandada deverá devolver os valores indevidamente adimplidos 
pela parte autora, observado o prazo prescricional, que para esta espécie de relação jurídica 
era de um ano, conforme alude o art. 178, § 6º, inc. II, do Código Civil de 1916. 13. Ressalte-
-se que este é o mesmo lapso prescricional previsto no regramento atual quanto à matéria em 
questão, estabelecido no art. 206, § 10, inciso II, da legislação civil vigente, pois se tratar de 
pretensão de segurado contra seguradora. 14. Diante disso, acolho a alegação da seguradora 
de prescrição do direito de ação da parte autora no tocante ao pedido de restituição dos valo-
res pagos a maior há mais de um ano do ingresso desta ação. Dado parcial provimento ao 
apelo. Em suas razões recursais (fls. 383/392), o recorrente aponta ofensa aos arts. 189 e 206, 
§ 1º, II, b, do Código Civil. Sustenta, em síntese: é de 1 (um) ano o prazo de prescrição apli-
cável à pretensão de nulidade da nova apólice de seguro de vida, contado da data de vigência 
desta. Contrarrazões às fls. 398/406. É o relatório. Decido. A irresignação não merece pros-
perar. 1. Segundo entendimento fixado por esta Corte, aplica-se o prazo de prescrição anual 
à pretensão do contratante de seguro de vida que visa a declaração de abusividade de cláusu-
la de reajuste, na forma do art. 206, § 1º, b, do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO IN-
TERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRA-
TO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE ABUSIVO DO PRÊMIO EM FUNÇÃO 
DA FAIXA ETÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DOS 
VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. RELAÇÃO JURÍDICA DE 
TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FULMINAÇÃO DO FUNDO DE DIREI-
TO. 1. A pretensão do segurado de revisar as cláusulas do contrato e também a de reaver va-
lores pagos a maior prescrevem em um ano, por aplicação do art. 178, § 6º, II, do CC/16, 
correspondente ao 206, § 1º, b, do CC/02. Precedentes. 2. No caso de seguro de saúde, em que 
o prêmio é pago mensalmente, constituindo relação de trato sucessivo, o lapso prescricional 
ânuo flui a partir do pagamento de cada parcela indevida, não se reconhecendo a chamada 
prescrição do fundo de direito. 3. Nesses termos, são passíveis de cobrança as quantias pagas 
indevidamente nos doze meses que precederam ao ajuizamento da ação. 4. Agravo interno 
não provido. (Ag. Int no REsp 1303854/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
RECURSO ESPECIAL. RECURSO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE IN-
DÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ART. 206, § 1º, B, DO CÓDIGO CIVIL. RE-
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no entanto, impede a prescrição do fundo do direito. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no AREsp 872.518/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
05/06/2018, Dje 12/06/2018). O recurso, assim, merece provimento, limitando-se ao último 
ano, contado retroativamente do ajuizamento da ação o direito à devolução dos valores even-
tualmente devidos. c) Legalidade da não renovação do contrato original: O acórdão recorrido, 
por sua maioria, disse da ilicitude do cancelamento unilateral do seguro de vida em grupo (apóli-
ce 40), afimando: “não se mostra lícita a pretensão da apelante de alterar, de forma unilateral, as 
cláusulas contratuais, com o argumento da impossibilidade de manter o pacto original, face ao 
aumento da sinistralidade, sob pena de comprometer o “equilíbrio financeiro do grupo”, justifica-
tiva, como já dito, insuficiente.” Ocorre que a orientação que se firmou nesta Corte Superior é 
no sentido da legitimidade do cancelamento unilateral, entendimento este que ficou bem 
marcado no voto minoritário do e. Des. Ney Wiedmann Neto. A propósito: RECURSO ES-
PECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO (OURO VIDA - APÓLICE 40). NÃO 
RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NATUREZA DO 
CONTRATO (MUTUALISMO E TEMPORARIEDADE). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO EM PRAZO RAZOÁVEL. 1. A Segun-
da Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do REsp nº 880.605/RN (DJe 
17/9/2012), firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a pos-
sibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contra-
tantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável. Essa hipótese difere da do segu-
ro de vida individual que foi renovado ininterruptamente por longo período, situação em que 
se aplica o entendimento firmado no REsp nº 1.073.595/MG (Dje 29/4/2011). 2. O exercício 
do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora, na hipótese de 
ocorrência de desequilíbrio atuarial, com o oferecimento de proposta de adesão a novo produto, 
não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o mutualismo e a temporariedade são ínsitos 
a essa espécie de contrato.3. Recurso especial da FENABB não conhecido; recurso especial da 
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A. provido e recurso especial da ABRASCONSEG 
prejudicado. (REsp 1356725/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 
12/06/2014) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A 
ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTI-
TUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO 
OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTA-
DO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO DETERMINADO. NÃO 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO ANTIGO. RESCISÃO UNILATERAL. PRÉVIA NOTI-
FICAÇÃO DO SEGURADO. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. SÚ-
MULA Nº 83 DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONA-
MENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. (…) 3. O segurado buscou a 
manutenção das condições originais da Apólice 40, extinta em março de 2002, e a indenização 
pelos prejuízos advindos do pagamento a maior dos prêmios, em virtude da adesão a outro contra-
to de seguro, no qual havia previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. O Tribunal 
de base, ao aplicar a prescrição anual, decidiu em consonância com a orientação deste Superior 
Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a revisão de 
cláusulas contratuais, a restituição de prêmios e a indenização por danos morais em virtude de 
conduta supostamente abusiva da seguradora que se recusou a renovar seguro de vida em grupo, 
oferecendo proposta de adesão a novo produto, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, 
“b”, do Código Civil (AgRg no REsp nº 1.355.348/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/6/2014). Assim, tendo sido a ação ajuizada apenas aos 5/11/2009 
e a notificação para a alteração da apólice se efetivado aos 21/1/2002, o prazo prescricional já se 
havia exaurido. 4. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp nº 880.605/
RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilida-
de de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, 
desde que haja prévia notificação em prazo razoável. 5. Na hipótese, o conteúdo normativo re-
ferente ao art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, mesmo 
após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestiona-
mento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. 
Assim, incide, ao caso, o óbice da Súmula nº 211 do STJ, que impede, também, o trânsito do 
apelo nobre pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Recurso especial não provido. (REsp 
1566259/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, 
Dje 01/06/2017) CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CDC 
NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS. CÓDIGO CIVIL E REGULA-

entrada em vigor da Lei 13.105/2015, razão por que o juízo de admissibilidade é realizado na forma 
do CPC/73, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, conforme Enunciado Administrativo STJ 2/2016. O recurso especial é tirado de ação 
revisional de contrato de seguro de vida em grupo interposto pela seguradora contra acórdão 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a sentença de 
parcial procedência dos pedidos. Devolvem-se a esta Corte Superior as seguintes questões: a) 
negativa de prestação jurisdicional; b) prescrição; c) legalidade da não renovação do contra-
to; d) variação dos prêmios em conformidade com a faixa etária e o art. 15 do estatuto do 
idoso. Analiso separadamente cada um dos tópicos. a) Negativa de prestação jurisdicional: 
Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 
535 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão 
que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 284/
STF. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.130.264/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina (De-
sembargador Convocado do TJ/RS), DJe de 01/07/2011; REsp 1.253.231/SC, 2ª Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 03/11/2011; REsp 1.268.469/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, DJe de 27/02/2012; e REsp 1.190.865/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 
de 01/03/2012. b) Prescrição: O acórdão recorrido reconheceu a incidência da prescrição trienal, 
concernete à pretensão de repetição dos valores indevidamente adimplidos e decorrentes da proce-
dência do pedido revisional, dizendo-a, ainda, de trato sucessivo. A propósito: Prefacialmente 
analiso a preliminar de prescrição ânua argüida pela apelante. Relativamente à prescrição, 
tenho que a pretensão dos autores não está prescrita, pois em se tratando de parcelas de trato 
sucessivo a prescrição não alcança o próprio fundo de direito, mas apenas as parcelas atingi-
das pela implementação do prazo prescricional. Quanto ao período de reembolso do que 
eventualmente tenha sido pago de forma indevida, ou seja, pago a maior, tratando-se de re-
petição de indébito aplica-se o disposto no art. 206, §3°, inc. IV, do CC/2002: O acórdão 
merece ser mantido no tocante ao reconhecimento da existência de pretensão de trato suces-
sivo e, assim, não se poder falar em prescrição do fundo de direito. No entanto, havendo 
prazo específico a regular a relação entre segurado e segurador, há de se aplicá-lo em detri-
mento do prazo trienal relativo ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido: DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULA-
DA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRESCRI-
ÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE 
NÃO AFETA O FUNDO DE DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS 
VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. SÚMULA 85/STJ. ABUSIVIDADE 
DA CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA DO SEGURA-
DO. 1. Ação ajuizada em 11/03/2014. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 
Julgamento: CPC/73 2. Ação revisional de contrato de seguro de vida cumulada com repetição de 
indébito por meio da qual se objetiva a extirpação de cláusula contratual que estabelece reajuste dos 
prêmios de acordo com a faixa etária do segurado, bem como a restituição dos valores pagos a maior 
a este título. 3. O propósito recursal é definir o prazo prescricional aplicável à pretensão do recor-
rido de extirpação de cláusula de contrato de seguro de vida que prevê o reajuste do prêmio em 
razão da faixa etária. 4. O objeto da ação não se restringe à declaração de nulidade das cláusulas 
contratuais, pretendendo o recorrido, em verdade, a obtenção dos efeitos patrimoniais dela decor-
rentes, ou seja, a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior do prêmio, em virtu-
de da previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária. 5. O prazo prescricional para a 
propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamen-
te abusiva daseguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) 
ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil. 6. A relação jurídica estabeleci-
da entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser apli-
cada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de 
direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente 
desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação. 7. Recurso espe-
cial conhecido e não provido. (REsp 1593748/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, Dje 26/04/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRA-
VO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONO-
CRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA 
PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas 
na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Prescreve em 1 (um) ano 
a pretensão de nulidade de cláusula de seguro de vida em grupo que insere novos critérios para o 
cálculo do prêmio em razão do avanço da faixa etária do segurado. Relação de trato sucessivo que, 
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contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, confor-
me normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É vedada a 
variação a que alude o “caput” para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que partici-
parem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos. 
Dessa forma, o presente recurso merece parcial provimento somente para limitar a declaração de 
abusividade da cláusula que prevê o reajuste do prêmio do seguro em relação ao segurados que te-
nham ultrapassado os 60 anos, desde que eles conte com mais de 10 anos de vínculo, contados 
desde o primeiro contrato de seguro de vida firmado (VG 5901). Na hipótese dos autos, a apólice 
40 fora extinta em 2002 e, assim, apenas os contratantes nascidos antes de 1943 já contariam 
com 60 anos de idade, hipótese em que seria vedado à seguradora vincular os prêmios à alte-
ração de faixa etária dos segurados. Enquadram-se nesta hipótese apenas Ivan Dias dos Santos, 
nascido em 1939 (fl. 17 e-STJ) e Natal Turconi, nascido em 1932 (fl. 24 e-STJ). Os demais autores: 
Nairo Boff, nascido em 1948 (fl. 11 e-STJ), Janete de Oliveira Reis, nascida em 1947 (fl. 18 e-STJ), 
Maria Ilce Zílio, nascida em 1950 (fl. 28 e-STJ), Roberto Paulo Rossetti, nascido em 1953 (fl. 32 
e-STJ), Ieda Maria Traiber, nascida em 1953 (fl. 38 e-STJ) e Gilberto Carneiro Martins, nascido 
em 1957 (fl. 42 e-STJ), porque ainda não contavam com 60 anos de idade, podiam ver o contrato 
alterado no tocante aos prêmios em conformidade com a faixa etária, não havendo como determi-
nar à seguradora que mantenha as condições inicialmente contratadas, impondo-se a improcedên-
cia do pedido quanto a esse ponto. Destarte, a hipótese é de procedência dos pedidos em relação 
apenas a Ivan Dias dos Santos e Natal Turconi, julgando-se improcedentes os pleitos em relação aos 
demais. Os valores a serem repetidos aos autores vitoriosos deverão observar, como já referi-
do, a prescrição ânua, contada retroativamente do ajuizamento da ação. Ante o exposto, dou 
parcial provimento ao recurso especial, na forma da fundamentação. Tendo havido alteração 
do grau de decaimento das partes, distribuo os encargos sucumbenciais na proporção de 75% para 
os autores sucumbentes e 25% para a ora recorrente, ressalvada a concessão do benefício da gratui-
dade de justiça. Fixo os honorários de advogado devidos pela seguradora aos autores vitoriosos em 
20% sobre o valor atualizado da condenação. Fixo, por outro lado, os honorários devidos pelos 
autores sucumbentes, isso com base no §4º do art. 20 do CPC/73, em R$ 6.000, 00. Ante o ex-
posto, dou parcial provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 07 de maio de 
2019. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relator.”

Inalterável, na causa em tela, a correta fixação dos honorários advocatícios no patamar de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, trabalho rea-
lizado, 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 nega-se provimento aos recursos interpostos por JOÃO LOPES ARAÚJO, 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A. (BB 
CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.).

*****

(TJBA – Apelação nº 0503264-12.2017.8.05.0113. Relator(a): Desa. Cynthia Maria Pina 
Resende, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/04/2019.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CON-
DENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 
A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA 
DE R$ 862,19 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE REAIS) DE 
FORMA SIMPLES E A PROCEDER A MATRICULA A AUTORA NA DISCIPLINA TÓPI-
COS ESPECIAIS III DE FORMA GRATUITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTADO-
RA DE SERVIÇO EDUCACIONAL. FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA PARA CONCLUSÃO DO CURSO. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MO-
RAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERATOLOGIA. INE-
XISTÊNCIA. VALOR MÓDICO. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER 
DE OBSERVÂNCIA DO DESVALOR DA CONDUTA E DA VULNERABILIDADE DO 
CONSUMIDOR. NATUREZA DÚPLICE DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DESTE 
TRIBUNAL E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

MENTAÇÃO PELA SUSEP. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CARÁTER 
TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. SISTEMA 
FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO. AUSÊN-
CIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - A Segunda Seção do Supe-
rior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 880.605/RN (DJe 17/9/2012), firmou o 
entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não reno-
vação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja 
prévia notificação da outra parte. 2 - À exceção dos contratos de seguro de vida individuais, 
contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a formação de reserva matemática de 
benefícios a conceder, as demais modalidades são geridas sob o regime financeiro de repartição 
simples, de modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período de vigên-
cia do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele período. Dessa forma, 
não há que se falar em reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, em direito à 
renovação da apólice sem a concordância da seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos 
em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3 - A cláusula de não 
renovação do seguro de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do contrato, mediante 
prévia notificação, independe de comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro, constituindo 
verdadeiro direito potestativo. 4 - Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1569627/RS, 
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 
02/04/2018). Não há, assim, reconhecer-se abusividade no fato de a apólice originalmente contra-
tada ter sido cancelada unilateralmente, máxime a incontrovérsia acerca da notificação por parte da 
seguradora acerca da estipulação de novas regras e o aumento dos prêmios em razão de ingresso em 
faixa etária. Impõe-se, então, verificar a existência de abusividade na previsão de ilegalidade na 
estipulação da variação anual dos prêmios em conformidade com a faixa etária dos segurados. d) 
Variação dos prêmios em conformidade com a faixa etária e o estatuto do idoso: Esta Tercei-
ra Turma firmou compreensão no sentido da abusividade da estipulação de cláusula a deter-
minar o aumento dos prêmios em conformidade com a faixa etária do segurado quando con-
te ele com 60 anos de idade e, ainda, com 10 anos de contratação do seguro. Quando do 
julgamento do REsp nº 1.376.550/RS, o e. Min. Moura Ribeiro, cujo voto fora seguido pelos 
demais integrantes do órgão julgador, asseverou: Com efeito, embora se mostre abusiva a 
cláusula que prevê fatores de aumento diferenciados por faixa etária uma vez que oneram de 
forma desproporcional os segurados na velhice e possuem, como objetivo precípuo, compelir 
o idoso à quebra do vínculo contratual, afrontando, dessa maneira, a boa-fé que deve perdu-
rar durante toda a relação contratual, há que se ressaltar que, em relação aos contratos de 
seguro de vida, a jurisprudência desta Corte segue no sentido de se declarar abusivos somen-
te aqueles reajustes diferenciados do prêmio incidentes após o implemento da idade de 60 
anos do segurado e desde que já conte ele com mais de 10 anos de vínculo contratual. A saber: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCOR-
RÊNCIA. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMI-
TAÇÃO ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS. 1. Abusividade da cláusula que 
estabelece fatores de aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, após o segu-
rado implementar 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual. 2. Analogia com 
os contratos de plano de saúde (art. 15 da Lei 9.656/98). 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgRg no 
REsp 1.453.941/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julga-
do em 25/11/2014, DJe 4/12/2014). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVI-
DUAL. ALTERAÇÃO DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PRECE-
DENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1. Em relação a contratos de seguro de vida, esta Corte 
tem jurisprudência firmada no sentido da “abusividade da cláusula que estabelece fatores de 
aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, após o segurado implementar 60 
anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.453.941/
RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 4/12/2014). 2. Agravo regimental im-
provido. (AgRg no AREsp 586.995/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira 
turma, julgado em 24/3/2015, DJe 7/4/2015) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 202.013/DF, 
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 21/03/2013, Dje 
26/03/2013; e, AgRg no AREsp 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
Terceira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 16/06/2014. Essa, inclusive, é a disposição contida 
no art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98 que estabelece que A variação das contraprestações 
pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º 
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no 
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VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.
A irresignação da recorrente se dá em face do julgamento de procedência do pleito reparatório, 

por ter entendido o digno a quo que ocorreu a ofensa aos direitos personalíssimos da parte autora.
No caso em tela, evidente a relação de consumo, enquadrando-se a apelante no conceito de forne-

cedor do art. 3º do CDC, enquanto prestadora de serviços educacionais:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangei-
ra, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.

Dessa forma, aplica-se, no presente caso, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:

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.

Prescindível, pois, a demonstração da culpa, bastando apenas a demonstração da conduta, do nexo 
de causalidade e a ocorrência do dano, para ensejar o dever de reparação, requisitos que se encontram 
presentes na situação em questão.

É que, embora aponte plágio no trabalho da apelada e afirme que a recorrida não retornou para 
fechar o semestre, apesar das mensagens enviadas pela professora orientadora, não houve comprovação de 
nenhuma das referidas alegações.

Observe-se que a autora juntou à sua inicial provas contundentes na demonstração da conduta 
ilícita da apelante, eis que há prova da sua tentativa de se comunicar com a sua orientadora nos e-mails de 
fls. 40/43 e de fls. 53/69, da tentativa de solução da ausência de orientação em reclamação consubstancia-
da no e-mail ao Diretor da Faculdade às fls. 72/73 e na reclamação à Ouvidoria às fls. 74/75. 

Contudo, não houve comprovação de culpa exclusiva da discente, quanto às alegações de plágio 
ou de abandono, ou sequer de regular orientação através de qualquer documento juntado aos autos pela 
apelante.

Incontroversa, pois, a conduta ilícita e negligente da apelante, consistente na não prestação do 
serviço de orientação da monografia da apelada.

É flagrante a ocorrência do dano moral que transborda a mera esfera de aborrecimento comum, 
lesionando a personalidade da apelada, quando se considera a ausência da prestação da orientação aca-
dêmica para a monografia da recorrida, sem que houvesse qualquer justificativa plausível para a sua 
inocorrência.

Então, provada a má prestação do serviço, com a ausência de orientação por dois semestres conse-
cutivos, flagrante o dano moral in re ipsa, ou seja, presume-se o dano moral consequente da conduta da 
instituição de ensino.

Ainda que não fosse presumido, verifica-se o dano com o obstáculo criado à colação de grau da 
recorrida, com a prestação do serviço que, inclusive, foi remunerado e não prestado por duas vezes, e, 
consequentemente, o maior desvalor da conduta, vez que também impediu o acesso ao mercado de traba-
lho e ao crescimento acadêmico, o que viola dimensão significativa da sua dignidade de pessoa humana, 
comprometendo a sua própria subsistência, transbordando a esfera do mero aborrecimento.

O sentimento de impotência face ao poderio econômico das forças do mercado se exacerba de 
tal modo, a causar intenso sofrimento, de forma a violar a dignidade da pessoa humana, levando o 
indivíduo a buscar socorro do Poder Judiciário para solucionar demanda, que poderia ser resolvida 
administrativamente.

No caso dos autos, a vulnerabilidade do consumidor face à instituição educacional é gritante, ob-
servando-se a luta empreendida para atingir o sonho de uma graduação, com sacrifícios. A conduta da 
ré caracterizou verdadeiro abalo a estrutura psíquica da demandante, que viu, de forma impotente, ser 
postergado o seu direito de colar grau e de melhorar de vida através da ascensão profissional com uma 
melhor colocação no mercado de trabalho por lapso de tempo significativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503264-12.2017.8.05.0113, 
em que é apelante IMES – INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA 
LTDA-ME, e apelada LUANA DE CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo IMES – INSTITUTO MANTENEDOR 
DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA-ME, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 0503264-12.2017.8.05.0113 proposta por LUANA 
DE CÁSSIA DA SILVA OLIVEIRA, ora apelada, em face da sentença de fls. 209/216, prolatada pelo 
Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativo às Relações de Consumo, Cível, Comercial e Acidentes de 
Trabalho da Comarca de Itabuna, que julgou pela procedência parcial da pretensão autoral, nos seguintes 
termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar a acio-
nada a pagar a autora a título de indenização por danos morais o valor de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais); condenar a acionada a restituir a quantia de R$ 862,19 (oitocentos e sessenta e dois reais 
e dezenove reais) de forma simples; condenar a parte a matricular a autora na disciplina Tópicos 
Especiais III de forma gratuita, cabendo a esta observar todas as formalidades da matricula.
Sobre o valor incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, inteligência da norma contida no artigo 
406 do Código Civil combinado com a norma inserta no § 1º do artigo161 do Código Tributário 
Nacional, desde a citação válida e correção monetária atualizada pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC –, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística– IBGE, 
contada, a correção, da data do arbitramento em relação aos danos morais e desde o desembolso 
em relação ao dano material.
Condeno a ré também a restituir as custas antecipadas pela autora e pagar as remanescentes.
Condeno a ré em honorários de Advogado estes fixados em 10,5% (dez e meio por cento) sobre o 
valor da condenação.
PRI.

Em suas razões, às fls. 223/237, postula a assistência judiciária gratuita, por estar em recuperação 
judicial. Defende a inexistência do dever de indenizar. Aponta plágio no trabalho da apelada e afirma que 
a recorrida não retornou para fechar o semestre apesar das mensagens enviadas pela professora orienta-
dora. Aduz que no atual semestre a aluna está matriculada em TCC2 e já buscou orientação para a mo-
nografia de conclusão de curso, não ocorrendo problemas, salvo uma situação com uma das professoras 
do curso, situação levada à Ouvidoria pela aluna. Alega que não houve a prática de qualquer ato irregular 
pela apelante e que o contrato transcorreu dentro dos padrões éticos e negociais de perfeição e justa me-
dida, acrescentando não ter ocorrido dano moral. Arrazoa a redução do valor da indenização por dano 
moral arbitrado, sob pena de enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, às fls. 252/262, a apelada impugna a gratuidade da justiça requerida pela ape-
lante, alegando que a recuperação judicial não induz a hipossuficiência econômica. Aduz a revelia e a 
aplicação de seus efeitos materiais, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela apelada. Defende 
a ausência de prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Aponta a ilicitude da conduta da 
apelante em não ter disponibilizado orientação apropriada para que a apelada conseguisse a aprovação 
na matéria. Defende a ocorrência do dano moral e considera irrepreensível o montante da indenização 
fixada. Pugna pelo desprovimento do recurso.
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1. Incontroverso o fato de que o apelado, após aprovação nas matérias que compõe a grade curricu-
lar do curso, bem como o adimplemento acerca do pagamento das mensalidades ajustadas, restou 
impossibilitado de colar grau, por culpa exclusiva da apelante, que deixou de incluir o seu nome na 
lista de alunos com colação de grau marcada para abril de 2012, havendo regularizado a questão, 
somente após a provocação do judiciário. 
2. Ao frustrar a expectativa do apelado de obter graduação no curso de gestão financeira, 
dificultando sua atividade laboral e seu desenvolvimento profissional, a apelante causou-lhes 
dor e aflição, sentimento de revolta e de impotência que justificam o pedido de danos morais.

(...)
Apelação Improvida. Sentença Mantida. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0323226-
89.2013.8.05.0001, Relator(a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado 
em: 16/10/2014 ) grifei

Sendo assim, há que se atender o duplo caráter da indenização por dano moral, ou seja, compen-
satório e inibitório, para que seja compensado o dano causado e seja o apelante desestimulado a praticar 
novamente a mesma lesão. Nesse sentido, a melhor doutrina:

Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem 
duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve 
de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua 
como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos 
à personalidade de outrem. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: 
Responsabilidade Civil.8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 402 e 403)

Não obstante o pleito de redução do valor da indenização, tal só pode ser revisado, quando ocorrer 
teratologia, ou seja, revelar-se abusivo ou irrisório, consoante a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 
DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRA-
SO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊN-
CIA. SÚMULA 282/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. REVI-
SÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE.
(…) 6. No tocante à fixação 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 exagerada, o que não está caracterizado neste processo.
Precedentes.
7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. (REsp 1662366/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

Assim, em virtude do maior desvalor da conduta e considerando a condição de vulnerabilidade do 
consumidor, atendendo a natureza dúplice da condenação em danos morais, sua finalidade compensató-
ria e pedagógica, não se tem por excessivo o quantum arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
que foi fixado de forma módica pelo digno a quo, devendo ser mantido.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo íntegra a sentença por seus próprios 
fundamentos. Majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela parte ré para o percentual de 15% 
sobre valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal, consoante §11 
do art. 85 do NCPC.

*****

(TJBA – Apelação nº 0521344-35.2018.8.05.0001. Relator(a): Desa. Cynthia Maria Pina 
Resende, Quarta Câmara Cível, Julgado em 30/07/2019.)

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRI-
GAÇÃO DE FAZER/ REPARATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUIZO 
DE ORIGEM. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. CONTRA-

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PE-
CUNIÁRIA. AUMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A doutrina e a jurisprudência revelam que o magistrado deve observar a razoabilidade no arbi-
tramento da verba indenizatória por dano moral, em observância a elementos objetivos, tais como 
a situação social das partes envolvidas, a intenção e lesividade da ofensa. Além disso, a quantia deve 
assumir papel dissuasório e pedagógico, a fim de evitar novas condutas.
2. No caso, as circunstâncias indicam abalo extrapatrimonial de relevante gravidade, uma 
vez que a má prestação nos serviços educacionais impediu que a recorrida, depois de anos de 
estudo, obtivesse o reconhecimento do título de bacharela em enfermagem.

3. A verba compensatória deve ser majorada para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), 
este tido como razoável, proporcional e que se apresenta em consonância com os precedentes 
deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0337475-
45.2013.8.05.0001, Relator(a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado 
em: 14/03/2017 ) grifei

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA EM EXPEDIR 
DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM 
DISCIPLINA. NÃO OCORRÊNCIA. ILICITUDE DA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE 
DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO POR LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE CO-
LAR GRAU COM A TURMA. CANCELAMENTO DA FESTA. DANOS MORAIS. CON-
FIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE DA QUANTIA ARBITRADA. DANOS MATERIAIS. 
DESPESAS RELATIVAS A FORMATURA QUE NÃO SE REALIZOU. COMPROVAÇÃO. 
LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO SALÁRIO MÉ-
DIO DO ASSISTENTE SOCIAL RECÉM-FORMADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.
- Tratando-se de responsabilidade objetiva, impõe-se a análise dos elementos caracterizadores do 
dever de indenizar, a saber, a conduta, o dano e o respectivo nexo de causalidade, dispensando-se, 
assim, a perquirição subjetiva.
- A ausência de registros acadêmicos específicos, que logrem demonstrar a não conclusão da ma-
téria, leva à conclusão de que a Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo, 
modificativo ou impeditivo do direito da Autora, que, ao contrário, produziu prova robusta do 
direito afirmado.
- Sobre o dano, deve se entender pela sua configuração quando se observar a não expedição indevi-
da do diploma, em prejuízo do exercício da atividade profissional.
- Resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado quando inexistir qual-
quer causa excludente prevista no §3º do art. 14 do CDC.
- O constrangimento experimentado pelo consumidor não pode ser considerado como mero 
aborrecimento quando implicar em impossibilidade de exercício de profissão, pois é incon-
cebível que um consumidor, após concluir curso universitário, não possa prover seu próprio 
sustento por meio do exercício da profissão para a qual se habilitou.

- A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela razoável e proporcional quando for de gran-
de porte a instituição de ensino, diante da frustração quanto à data da formatura, em face da não 
realização da festa e, principalmente, perante a necessidade do diploma para que se possa exercer 
a atividade profissional.
(…) RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do 
Processo: 0004254-36.2012.8.05.0113, Relator(a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Se-
gunda Câmara Cível, Publicado em: 26/02/2016 ) grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA. IM-
POSSIBILIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU EM RAZÃO DE ERRO DA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO.
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matrícula, devendo cumprir todos os encargos contratuais firmados, inclusive pagamento de mensalida-
des durante o período, estando a recorrente respaldada na legalidade.

Aduz, ainda, que a conduta foi reconhecida como válida pelo Ministério Público, conforme termo 
de ajustamento de conduta n.º 47/2014, celebrado em dezembro de 2014.

Aponta, ainda, que a preservação da decisão ensejará a instauração da insegurança jurídica ou enri-
quecimento sem causa por parte da agravada.

Destarte, requer o recebimento do presente apelo, reformando-se a sentença, no sentido de julgar a 
demanda totalmente improcedente, rejeitando-se todos os pleitos nela formulados, condenando-a, pois, 
no pagamento nas custas e honorários de sucumbência.

A parte autora, por sua vez, aponta necessidade de reforma do julgado, entendendo ser devida a 
devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pela faculdade apelada, eis que reconhecida a cobrança 
indevida.

Aponta, ainda, a configuração dos elementos autorizadores à condenação por danos morais, nota-
damente diante da comprovada conduta ilegítima perpetrada pela parte apelada.

Diante disso, pugna seja conhecido e provido o seu apelo, reformando-se a sentença em parte, para 
que seja a parte ré condenada, não somente a devolução do indébito na forma simples, mas em dobro, 
quanto aos valores cobrados indevidamente em função dos serviços educacionais não prestados, seja con-
denada no pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$30.000,00 (trinta mil 
reais), bem como seja majorada a condenação da parte ré na verba advocatícia de sucumbência, além da 
verba honorária de sucumbência recursal.

Feito devidamente processado, tendo ambos os litigantes apresentado contrarrazões aos recursos, 
respectivamente às fls. 266/284 e fls. 285/295.

Demanda recursal distribuída a minha relatoria por prevenção, conforme certificado à fl.

VOTO

Eis que presentes os pressupostos e os requisitos de admissibilidade dos recursos, conheço de ambos.
A decisão merece parcial reparo, senão vejamos.
Em síntese, a parte autora, em 2013, então na condição de aluna do 4º semestre do curso de 

Medicina na instituição de ensino ré, solicitou o trancamento de sua matrícula em decorrência da sua 
seleção no programa governamental “Ciência Sem Fronteiras”, pois estaria, durante determinado pe-
ríodo, cursando disciplinas em IES conveniada, no exterior, no que recebeu negativa por parte da insti-
tuição acionada, sob pretexto de impedimento formal, considerando as normas do regulamento por ela 
instituído.

A matéria controvertida de mérito, nuclear da demanda recursal de ambas as partes, cinge-se no 
exame de acerto da sentença no que concerne ao reconhecimento da abusividade da cláusula estipulada 
pela parte ré, prestadora de serviços educacionais em ensino de nível superior, no sentido de autorizar a 
cobrança de matrículas e mensalidades à parte autora, não obstante o fato incontroverso de que a mes-
ma não obteve, durante o período de duração do intercâmbio mencionado, contraprestação decorrente 
daqueles serviços pela instituição de ensino ré, eis que estava a participar de graduação mista, perante a 
instituição de ensino superior estrangeira, por força da sua adesão ao programa Ciência sem Fronteiras, 
promovido pelo governo federal.

Basicamente, o imbróglio jurídico ensejador da demanda decorre da premissa imposta pela parte 
ré para participação da estudante no aludido programa de graduação mista, cingida na obrigatoriedade 
de que esteja regularmente matriculada na instituição de ensino nacional, diante do que, à luz das nor-
mas estatuídas pela apelante ré, implica em desdobramento no pagamento de matrícula e mensalidades, 
independentemente da efetiva prestação de serviço educacional pela contratada.

Na verdade, a premissa defendida pela IES apelante padece de ruidoso equívoco interpretativo e 
contra legem, da sua parte, materializado no seu regulamento internamente erigido, constante dos autos, 
destinado a disciplinar, no seu âmbito, a sua relação com os seus estudantes interessados e integrantes no 
programa governamental de graduação mista com instituição de ensino superior estrangeira intitulado 
“Programa Ciência Sem fronteiras” instituído por meio do Dec. Presidencial n.º 7642/2011.

Conforme bem pontuado na sentença ora sob guerra, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e o Ministério da Educação(MEC), em conjunto, por meio de suas instituições de fomento 
(CNPQ, CAPES, Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC), implementaram tal 

PRESTAÇÃO À IES AGRAVADA DURANTE REALIZAÇÃO DE GRADUAÇÃO-SAN-
DUÍCHE EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA SUBSIDIADA PELO PROGRAMA DO 
GOVERNO FEDERAL INTITULADO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. COBRANÇAS DE 
MATRÍCULA E MENSALIDADE, PELA AGRAVANTE, DURANTE O PERÍODO DE ATI-
VIDADE DISCENTE ESTRANGEIRA CUSTEADA PELA UNIÃO. PAGAMENTO DAS 
MENSALIDADES PELO FIES. CONSEQUENTE ENCERRAMENTO DOS CRÉDITOS 
EDUCATIVOS ANTES DA EFETIVA CONCLUSÃO FINAL DO CURSO NA IES PRIVA-
DA. COBRANÇA DE PARCELAS SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÁ-
TICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FLAGRANTE OFENSA ÀS NORMAS E 
PRECEITOS INSCULPIDOS NO CDC. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. DANO 
MORAL. FATO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CON-
DENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ANIMUS LEADENDI. NÃO 
COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES STJ. RECUR-
SOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APE-
LO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0521344-35.2018.8.05.0001 de 
Salvador, em que é apelante/apelada FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 
CIÊNCIAS e apelada/apelante EDLA LOPES LIMA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE 
RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da 
eminente Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostos simultaneamente por FUNDAÇÃO 
BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e por EDLA LOPES LIMA, contra 
sentença proferida pelo douto Juízo de Direito da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de 
Salvador, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 0521344-35.2018.8.05.0001, formula-
da por EDLA LOPES LIMA em desfavor da FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO 
DAS CIÊNCIAS, onde, apontando supostos abusos na relação de consumo, notadamente relacionados 
à imposição, à Autora, na condição de aluna do curso de Medicina, aprovada em programa de formação 
dúplice graduação-sanduíche, promovida pelo programa do Governo Federal intitulado Ciência Sem 
Fronteiras, a pagar mensalidade durante todo o período em que esteve estudando em Instituição de 
Ensino Superior estrangeira, sob pena de não ser preservada a sua vaga no curso, circunstância que de-
fende ensejadora de prejuízo quanto a manutenção do crédito educativo federal que superou o limite de 
meses para seu aproveitamento.

O juízo a quo houve julgado procedente em parte a pretensão autoral, para confirmar a tutela de 
urgência concedida, ao tempo em que declarou a nulidade da cláusula da cartilha interna da acionada 
que dita regras sobre o programa “Ciência Sem Fronteiras”, no tocante à cobrança das mensalidades no 
período em que a autora esteve realizando curso no exterior, devendo a acionada restituir os valores re-
cebidos do FIES, após a compensação com os valores devidos pela autora por conta do semestre cursado 
sem pagamento.

O julgado condenou, ainda, a parte acionada, no pagamento de 70% (setenta por cento) das custas 
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor a ser restituído a autora, 
bem como a parte autora, em 30% (trinta por cento) das custas processuais e em honorários de sucum-
bência fixados em 10% do valor dos pedidos não acolhidos, suspendendo a exigibilidade de tal cobrança 
por ser a parte autora beneficiária da Justiça gratuita, art 98, §3º do CPC.

Irresignada, a apelante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS 
CIÊNCIAS defende a reforma do julgado, eis que a mesma se deu em inobservância aos termos nor-
mativados pela IES, no sentido de que, considerando o art. 8º do Decreto Federal n.º 7642/2011, que 
dispõe que as bolsas de graduação-sanduíche tem como publico-alvo estudantes de graduação das áreas 
prioritárias, matriculados em instituições de ensino superior, o aluno da instituição não poderá trancar a 
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instituição à conta do anseio do estudante de participar de tão proveitosa e enriquecedora experiência de 
vida e profissional, fomentada pelo interesse público.

Esta conduta deletéria desdobrou em consequência patrimonialmente relevante, eis que, tendo per-
manecido no exterior por 16 meses, foi totalizado um custo apontado de R$51.600,00 (cinquenta e um 
mil e seiscentos reais) com os encargos e mensalidades cobradas pela ré, que foram arcadas inicialmente 
pelo FIES, entretanto, deverão ser adimplidas pela parte acionante.

Observe-se que o Código de Proteção e de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, expres-
samente no inc. IV, do art. 6º, o direito básico a sua proteção contra as práticas e cláusulas abusivas ou im-
postas no fornecimento de produtos e serviços, definindo como tal, conforme dicção clara do inc. V, do 
seu art. 39, entre outros (rol não taxativo), exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, 
reputando nulas de pleno direito entre outras, as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; presumindo-se exagerada, entre outros casos, a vanta-
gem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; restringe direitos 
ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou 
equilíbrio contratual e ou se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Conforme cediço, a autorização de suspensão ou trancamento da matrícula, com reserva de vaga, 
por fundamento na realização de intercâmbio para graduação mista, com a suspensão da cobrança 
das mensalidades durante o período da graduação sanduíche, no exterior, considerando o manifesto 
interesse na retomada do curso na IES ré, por parte da graduanda, exatamente conforme ocorreu no 
caso em questão, afigura-se como a mais razoável medida regulamentadora, o que não traria prejuízo 
às partes, tendo-se assegurada a finalidade e o interesse objetivo perseguido pelas mesmas e preservado 
o equilíbrio contratual.

Isto porque, conforme, inclusive, ocorrido no caso em concreto, após a finalização dos estudos 
junto a universidade estrangeira, o aluno retorna e retoma o cumprimento de sua grade de estudos na 
instituição de ensino de origem, onde serão realizados os aproveitamentos dos estudos, diante do que será 
regularmente retomada a execução dos serviços educacionais, devido, portanto, a partir deste momento, 
o pagamento da contrapartida obrigacional ajustada a ônus do estudante tomador do serviço.

Contudo, irrazoável e abusiva se traduz a cobrança de serviços não prestados, compelindo o con-
sumidor a honrá-los, sob pena de inviabilização de acesso a benefício governamental para o qual foi 
selecionado. 

Destaque-se, que a condição do candidato matriculado regularmente em IES, é requisito de habili-
tação para a seleção no programa governamental, justamente para atender a finalidade efetiva de contem-
plar alunos em pleno curso, o que deve ser, portanto, aferido no momento da seleção, não se exigindo, 
por meio da norma federal instituidora do programa, que o aluno, durante a fase de intercâmbio, 
ou seja, em semestre ou ano letivo posterior àquele em que se deu a fase de seleção e habilitação no 
programa, fique arcando com as mensalidades da instituição de ensino de origem, enquanto tem 
seus estudos custeados pela união no exterior.

Ademais, o trancamento de matrícula, ainda mais justificado pela finalidade de graduação mista 
no exterior, não implica em perda da sua condição de aluno regular, conforme já houve pronunciado o 
próprio Ministério de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES n.º 365/20035.

Não se diga que “aluno regular” é aquele que está “regularmente estudando”, “regularmente fre-
qüentando as aulas”. Com efeito, o aluno é regular porque está com o seu vínculo incólume com a 
instituição, embora, se vier a renunciar ao seu direito às aulas, às atividades acadêmicas, enfim, aos 
serviços educacionais contratados e postos à sua disposição, não venha freqüentando regularmente 
as aulas, e se deixe reprovar por faltas. Isto não é abandono de curso, do qual resulta a ruptura do 
vínculo com a instituição, mas “aluno regular” que não se habilitou à promoção para um outro 
ciclo de estudos porque, não tendo freqüentado o precedente, está reprovado por falta e, por isto, 
não se matricula no subseqüente, mas no mesmo ciclo em repetência.
De igual modo, é também “aluno regular” aquele que mantém o seu vínculo com a instituição 
(matrícula) e com o curso (ocupando a vaga conquistada no processo seletivo), mas interrompe 
temporariamente os estudos através do instituto jurídico denominado “trancamento”, termo este 

5 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces365_03.pdf , ( p4/5

programa com intuito de promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnolo-
gia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.3 
Como requisitos para participar do programa, dentre outros.4 Em suma, o programa não guarda relação 
direta com a instituição de ensino superior nacional, somente se requerendo, como critério eletivo de 
participação, que o candidato esteja cursando ensino de nível superior nas áreas de conhecimento se-
lecionadas, cabendo a esta, conforme normatiza o art. 12 do Dec. n.º 7642/2011, o reconhecimento 
dos créditos ou das atividades de treinamento obtidos no exterior, de acordo com o plano de atividades 
previamente aprovado.

Diante do que se infere de tais elementos, que durante o período de execução do intercâmbio do 
aluno selecionado, estando este cursando universidade estrangeira credenciada, diga-se, custeada exclu-
sivamente pela União, mediante pagamento de bolsa de estudos, nenhuma atividade de ensino lhe 
será prestada na instituição de ensino superior originária do aluno, de modo que, injustificado se 
traduz o pagamento de mensalidades, pior, o custeamento da mesma por programa de crédito estudantil 
governamental.

Observe-se que o aludido intercâmbio de ensino não insere, como requisito de seleção, autorização 
ou aval da instituição de ensino em que o candidato estude, mas, tão somente, que ele seja aluno regular-
mente matriculado quando da sua vinculação à seletiva e com bom desempenho.

Com efeito, a revés das normas disciplinadoras do programa, a instituição de ensino ré estipulou 
condições específicas para viabilizar o acesso dos seus discentes a tal benefício federal, que por sua perti-
nência transcrevo a seguir:

13.3 Regras institucionais para os candidatos ao Programa Ciência Sem Fronteiras”
- a indicação do aluno deverá ser de acordo com os itens exigidos nas chamadas Públicas (CNPq/
CAPES), para cada país;
(...)
- O aluno não poderá trancar a matrícula desde quando a exigência do programa é a de que 
esteja matriculado na instituição de Nível Superior(IES);
- O aluno, uma vez matriculado na EBMSP, deverá cumprir todos os encargos contratuais 
firmados com a IES;

- Sem o cumprimento do descrito nos incisos 1,2,3,4 e 5 destas regras, o aluno não será se-
lecionado pela EBMSP para concorrer à bolsa de estudos oferecida pelo “Programa Ciência 
Sem Fronteiras( PCSF)”;

É necessário que o aluno candidato ao programa, antes de sua inscrição, informe-se a respeito de 
todas as condições exigidas pela IES, consultando inicialmente o coordenador do curso que está 
matriculado e, posteriormente, o coordenador institucional do “PCSF. A sua inscrição não será 
homologada, caso não esteja de acordo com as regras estabelecidas pela Bahiana, mesmo que seja 
efetuada individualmente.

(…)

Destarte, ao criar regulamentação privada, estabelecendo que os estudantes selecionados no 
Programa Ciência Sem Fronteiras não poderão trancar matrícula, devendo cumprir todos os encargos 
contratuais firmados com a Instituição de Ensino Superior, dentre os quais, inserindo-se, por óbvio, 
o pagamento das mensalidades, ainda que não cursando as disciplinas, sob o risco de ter a sua ins-
crição no programa governamental não homologada, mesmo que tenha sido efetuada individualmente, 
incorreu em flagrante conduta ilegal e abusiva ao direito da parte autora.

Isto porque, considerando que durante o período do intercâmbio não houve prestação da parte ré 
a ser percebida pela estudante autora, diante dos termos do regulamento institucional, a ré logrou por 
condicionar o acesso do seu discente ao PCSF ao pagamento de valores correspondentes a matrícula e 
mensalidades por todo o período de vigência do intercâmbio, tornando, portanto, oneroso o progra-
ma, configurando prestação gravosa desproporcional e indevida, ensejando enriquecimento ilícito da 

3 http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa

4 http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTUDANTE DE MEDICINA SELECIONADO PARA ES-
TUDAR NO EXTERIOR. PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. OBRIGAÇÃO DE 
PERMANECER COM A MATRÍCULA ATIVA PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
COM O DEVIDO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. IRRAZOABILI-
DADE. ÔNUS EXCESSIVO A SER SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. TRANCAMEN-
TO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ABANDONO DE CURSO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do Parecer CNE/CES nº. 365/2003, do Ministério da Educação, é também aluno 
regular aquele que mantém o seu vínculo com a Instituição de Ensino Superior (matrícula) mas 
interrompe temporariamente os estudos por meio do trancamento.
2. Nessa senda, como no presente feito o agravado solicitou tão somente o trancamento de sua ma-
trícula, e levando-se em conta que tal ato não o transforma em aluno irregular, a conclusão lógica 
é de que pode ele permanecer submetido ao Programa Ciências sem Fronteiras sem a obrigação de 
adimplir as mensalidades escolares enquanto durar o seu período de estudos na Austrália. 
3. Entender de forma contrária seria autorizar que o consumidor suporte um ônus demasiadamente 
excessivo, além de implicar em desequilíbrio contratual, pois, enquanto está no exterior, não pode-
ria o estudante usufruir das instalações e dos serviços disponibilizados pela IES.
4. Recurso improvido. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 
0009185-91.2016.8.05.0000,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 
27/09/2016 ).

Veja-se, ainda:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFE-
RÊNCIA. ALUNO REGULAR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO ROMPE VÍN-
CULO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 1. A interrupção temporária dos estudos, ou seja, o 
trancamento da matrícula, não rompe o vínculo com a Instituição de ensino, nos termos do Parecer 
do Conselho Nacional de Educação n.º CNE/CES 265/2003. 2. No caso em tela, configurada, 
condição de ‘aluno regular’ da impetrante, no que cabível a transferência postulada, nos termos da 
Lei nº 9.394/96. (TRF4, AC 50157339820124047000 PR 5015733-98.2012.404.7000, Relator: 
FERNANDO QUADROS DA SILVA, D.E. 20/02/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARA-
TÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO. COBRANÇA INDE-
VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE DOCUMENTO EM RAZÃO DA SUPOS-
TA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE 
NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM FAVOR SOMENTE DA ALU-
NA. PROVIMENTO PARCIAL. - Não deve ser conhecido o Agravo Retido interposto contra 
decisão que representa mero detalhamento de liminar anterior; - Preliminar de ilegitimidade ativa 
do 2º Apelado rejeitada, pois não há confusão entre relação jurídica material e processual, devendo 
a legitimidade para propor a demanda ser aferida de forma abstrata, segundo a Teoria da Asserção;
- A exigência da mensalidade referente a mês em que se requereu a transferência é abusiva, 
ferindo o princípio do equilíbrio contratual entre as partes, dado que inexistiu contrapres-
tação de serviço a ensejar a cobrança; - Abusividade de cláusula do contrato de prestação de 
serviços ao estabelecer que para o trancamento, o aluno “tem o dever de pagar o valor da 
parcela do mês do requerimento”;
- Não comprovado o prejuízo e não demonstrado o seu nexo de causalidade com o ato ilícito, deve 
ser indeferido o pedido de indenização por danos materiais; -
Ato ilícito, que, por outro lado, ocasionou danos morais à aluna no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), mas não a seu pai, posto que insuficiente à configuração do dano moral “por ricochete”. 
Precedentes; - Recurso parcialmente provido para modificar a sentença, excluindo a indenização 
por danos materiais e os danos morais em favor do 2º Recorrido no valor de R$4.000,00. Redistri-
buição dos encargos sucumbenciais. (TJPE, APL 3126901, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva 
de Moraes, 25/11/2013).

Entender de forma diversa, além de desafiar a lógica-jurídica da relação obrigacional, retirando o 
elemento contraprestacional, sinalagmático que a compõe, fomenta injustiça em todos os seus matizes, 

que significa não dar continuidade aos estudos, temporariamente, sem a perda do vínculo (matrí-
cula) e do direito à vaga, durante determinado período postulado pelo aluno, se assim e na forma 
como for deferido pela instituição, porque se trata de simples possibilidade jurídica e não de um 
direito adquirido.
Convém atentar-se, também, para as figuras jurídicas do “abandono de curso” e do “trancamen-
to”: o primeiro implica desfazimento do vínculo na instituição em que se encontrava matri-
culado, inibindo tal situação a emissão de guia de transferência; no trancamento, porém, 
mantêm-se incólume o vínculo, que assim pode ser transferido, porque não houve perda da 
condição de “aluno regular”.

Pelo abandono, o interessado perdendo a condição de “aluno regular” rompendo o vínculo com 
a instituição pelo não comparecimento para renovação da matrícula (matrícula continuada, com 
nova e sucessiva inscrição em créditos-disciplinas). Não é mais aluno, pois não mantém mais o 
vínculo com a instituição e, conseqüentemente, não se pode transferir o que não existe mais. Pelo 
trancamento, durante o tempo determinado na decisão administrativa, o vínculo permanece e, 
portanto, pode ser transferido (grifos aditados).

Neste sentido este Tribunal já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ESTUDANTE UNIVER-
SITÁRIO SELECIONADO PARA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CIÊNCIA 
SEM FRONTEIRAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE NEGA O TRANCA-
MENTO DA MATRÍCULA E A SUSPENSÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES DU-
RANTE O PERÍODO DE MOBILIDADE ACADÊMICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA 
DESARRAZOADA E DESTOANTE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA. TRANCAMEN-
TO DA MATRÍCULA QUE NÃO IMPLICA EM ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A 
INSTITUIÇÃO. PARECER N.º 365 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. RE-
LAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CONSUMIDOR SUBMETIDO A SITUA-
ÇÃO DE EXAGERADA DESVANTAGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO RÉ. DESCONTINUIDADE DO PROGRAMA NA MODALIDADE GRADU-
AÇÃO-SANDUÍCHE. EXISTÊNCIA DE TAC QUE NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO INDIVIDUAL. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. O Decreto n.º 7.642/11, bem 
como o Edital de Chamada n.º 151/2013, mencionam a necessidade de o aluno estar matriculado 
em instituição de ensino superior brasileira, em um dos cursos especificados. Entretanto, a conclu-
são a que se chega é que se trata um requisito para a candidatura do estudante e não de condição 
a ser mantida durante todo o período da mobilidade acadêmica, mesmo porque é procedimento 
comum em outras instituições de ensino aderentes ao Programa exigir o trancamento da matrícula 
pelo aluno selecionado para a bolsa de educação, consoante se verifica às fls. 56/59 dos autos, sem 
que haja qualquer prejuízo à continuidade do aluno no intercâmbio. Nos termos do Parecer CNE/
CES n.º 365/2003, o trancamento da matrícula mantém incólume o vínculo com a instituição de 
ensino, não havendo perda da condição de “aluno regular”. É da essência da relação de consumo, 
plenamente configurada na hipótese dos autos, a característica da hipossuficiência do consumidor, 
de modo que devem ser repelidas quaisquer condutas abusivas por parte do fornecedor de serviços 
“que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé 
ou a eqüidade” (art.  51,  IV  do  CDC), o que inclui a exigência da contraprestação por serviço 
não prestado, mantendo-se em vista que, durante o período em que permanecera afastado para 
participar de Programa ao qual integrado com anuência da Instituição de Ensino, o Apelado não 
poderia usufruir das instalações da Faculdade, nem frequentar as salas de aula para absorver o 
conteúdo ensinado pelos professores. Não convence o argumento da Apelante relativo ao risco de 
lesão irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida, capaz de comprometer a adesão 
da Instituição de Ensino ao “Ciência Sem Fronteiras”, a uma porque o Programa foi encerrado 
pelo MEC, mantidos apenas os editais para bolsas de pós-graduação, pós-doutorado e estágio 
sênior no exterior, a duas porque não há, de fato, qualquer prejuízo à ré, já que, consoante infor-
mação dos autos, o autor deverá terminar o curso nos mesmos 6 (seis) anos inicialmente previstos, 
pagando a mesma quantidade de mensalidades que os seus demais colegas que não participaram 
do intercâmbio. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta não interfere na resolução da 
lide proposta por consumidor isoladamente, haja vista que o TAC não constitui óbice ao acesso ju-
risdicional pelas vítimas da conduta lesiva, que podem formular em juízo pedido mais abrangente 
do que os termos acordados entre uma das partes litigantes e o parquet. ( APCIV n.º 0509950-
70.2014.8.05.0001, Relator Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cí-
vel, Publicado em:19/03/2018.)
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Outrossim, considerando que o FIES foi empregado para pagamento das matrículas e mensalida-
des, durante o período de estudos no exterior, totalizando um ano e quatro meses, ou seja, quase 3 (três) 
semestres, bem como que o período de cobertura dos FIES compreende o cronograma de 12 semestres, 
a parte autora foi obrigada a solicitar dilação do financiamento, que se limita a dois semestres, de modo 
que, ainda assim, sobejou mais um semestre sem cobertura do crédito universitário, o que ensejou rele-
vante apreensão e abalo, eis que implicaria na impossibilidade de conclusão do curso por falta de recurso 
para arcar com os custos da matrícula e mensalidade, o que só foi superado mediante a concessão da tutela 
jurisdicional obtida liminarmente no presente feito, às fls. 62/65.

Sendo assim, há que se atender o duplo caráter da indenização por dano moral, isto é, compensa-
tório e inibitório, para que seja aplacado o dano causado, desestimulando as condutas lesionadoras 
em relação a outros consumidores. Nesse sentido, doutrina consentânea7:

Tem prevalecido, no entanto, o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem 
duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve 
de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua 
como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à 
personalidade de outrem.
(…)
É de salientar que o ressarcimento do dano material ou patrimonial tem, igualmente, natureza 
sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, sabendo que terá 
de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou 
indireto: o autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da 
conduta lesiva. Mas a finalidade precípua do ressarcimento dos danos não é punir o responsável, e 
sim recompor o patrimônio do lesado. 

Nessa linha de pensamento, diante do verdadeiro abalo à estrutura psíquica da demandante, deve 
ser fixada verba indenizatória.

No caso, considerado o maior desvalor da conduta, a condição de vulnerabilidade enfrentada pela 
consumidora no caso concreto, a capacidade econômica do causador do dano e a natureza do direito 
violado, atendendo a natureza dúplice da condenação em danos morais, sua finalidade compensatória e 
pedagógica, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada.

Com relação à repetição do indébito, revela-se descabida a insurgência, eis que o digno a quo de-
terminou a restituição na forma simples, em conformidade com o entendimento pacificado no Superior 
Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCARIO. AÇÃO 
REVISIONAL. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.INSTITUTOS DISTIN-
TOS. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIM-
PLES. DESPROVIMENTO. (…) 3. Por fim, cumpre asseverar que esta corte Superior já se posi-
cionou na vertente de ser possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia 
paga indevidamente em obediência ao princípio que vedo o enriquecimento ilícito, de sorte que 
as mesmas deverão ser operadas de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da 
má-fé da instituição financeira. 4. Agravo Regimental desprovido”. (STJ. AgRg. no Resp. 538154/
RS, Rel.Min. Jorge Scartezzini. 4ª T., D.J. 15/08/05, p.319).

Pelas razões expostas, voto por conhecer de ambas as apelações, NEGANDO PROVIMENTO AO 
APELO DA PARTE RÉ E DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE AUTORA, 
acrescentando-se à sentença a condenação na pretensão indenizatória pelos danos morais, que fixo em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
data da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 STJ), mantidos os 
demais termos do julgado a quo.

Em virtude da nova panorâmica sucumbencial, considerado o decaimento mínimo do pedido, 
condeno a parte ré integralmente no pagamento das custas processuais e afasto a condenação nas verbas 
de sucumbência fixadas originariamente em desfavor da parte autora.

7 (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 4: Responsabilidade Civil.8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 402 e 403)

notadamente no enriquecimento injustificado, o abuso de direito e desencoraja os estudantes a aderirem 
a programas de interesse público relevante ao estado.

Obtempere-se que a existência de TAC- Termo de Ajustamento de Conduta celebrado junto ao 
Ministério Publico, não afasta o acesso a tutela jurisdicional da parte que se entenda prejudicada por 
conduta de fornecedor ou prestador de serviço, permitindo o exame dos aspectos patrimoniais singulares 
da pretensão deduzida a juízo, sobretudo diante do fato de que a parte acionante não figurou no polo 
subjetivo daquele ajuste.

Com efeito, diante do arcabouço normativo consumerista retromencionado, tem-se por inaplicável 
à relação de consumo em destaque as disposições regulamentadoras constantes do item 13.3, que estabe-
leceram a gravosa e abusiva obrigação da parte autora de pagar por serviço educacional que não lhe fora 
prestado, tão somente para resguardar o direito a participar de modalidade de graduação oferecida por 
politica governamental sem intervenção da instituição de ensino privada.

Por derradeiro, de esmaecida relevância a noticiada celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta validado pelo Ministério Público, eis que a demanda em estudo, cuja parte não se submeteu ao 
TAC, versa sobre pretensão de tutela de interesse individual privado patrimonial, do qual não pode ser 
tido como tutelável pelo Parquet, portanto, diante da garantia constitucional do direito ao acesso justiça, 
perfeitamente adequada e própria a discussão vertida nos autos, sendo a tutela jurisdicional do Poder 
Judiciário a fonte pacificadora vinculativa definitiva dos conflitos.

Assim, não merece prosperar o apelo da parte ré.
De outra banda, no que concerne às pretensões recursais da parte autora, a sentença merece refor-

ma em parte.
De tudo quanto analisado, insofismavelmente se conclui pela abusividade da conduta da parte ré, o 

que enseja procedência do pedido de indenização por danos morais pleiteado pela demandante.
O Código Consumerista prevê, no seu art. 14, que o causador do dano deve reparar a lesão inde-

pendentemente de culpa, sendo suficiente a existência do dano, in verbis:

“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.” (Grifo nosso).

O referido Código visa proteger o consumidor, à conta de evitar os constantes abusos dos fornece-
dores ou prestadores de serviços em relação à parte mais fraca da relação.

Desta maneira, o fornecedor responde, independentemente de culpa, por danos causados ao con-
sumidor, pois, pela Teoria do Risco do Negócio, deve assumir o dano em razão da atividade que 
realiza. O CDC estabeleceu, portanto, a responsabilidade objetiva, no dizer de CLÁUDIA LIMA 
MARQUES a seguir6 :

O entendimento aplicável ao caso é o de que o dano moral decorre diretamente da violação do 
direito da vítima quando esta excede “a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 
ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA,QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).

No caso dos autos, é flagrante a ocorrência do dano moral que transborda à mera esfera de aborre-
cimento comum, lesionando a personalidade da parte autora, quando se considera as circunstâncias do 
caso concreto.

Além da vulnerabilidade natural da situação de consumidora, aderente do contrato de prestação de 
serviços educacionais em questão, foi de fato esta compelida a efetuar o pagamento, sob pena de impedir 
a efetiva adesão e implementação no programa de estudos no exterior, sob o risco de não poderem ser li-
berados os recursos correspondentes, inclusive, diante da continuidade dos pagamentos das mensalidades 
pelo FIES, o que implica em duplicidade de vínculos ativos junto à CAPES, contrariando, assim, a limi-
tação institucional de benefícios a um mesmo destinatário, mencionada alhures, o que também poderia 
ensejar responsabilidade futura em apuração administrativa federal.

6 a seguir: In Comentários ao CDC. São Paulo : RT, 2003,p.248
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RELATÓRIO

Trata-se de sentença de improcedência prolatada em ação indenizatória por danos materiais e mo-
rais. Adoto como próprio o relatório de folhas 108.

O Autor recorreu, alegando que estava devidamente matriculado no curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis na Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, em que cursou dois semestres. 
Diz que a Apelada lhe ofereceu vantagens para que se transferisse de faculdade, sob a promessa de recebê-
-lo no terceiro semestre do curso. Aponta que, convencido, iniciou o processo de transferência, cumpriu 
com todas as exigências da instituição, entregou os documentos pertinentes e foi informado que tais 
documentos seriam enviados para a mantenedora e em breve seria contactado para a devida efetivação da 
matrícula. Aponta que tal não aconteceu e que a Recorrida justificou com uma suposta existência de um 
débito de R$ 17,00.

Diante desse quadro, sustenta que não teria tantas despesas para deixar de alcançar seu objetivo 
por conta de tão pequeno valor. Relata diversas diligências ante a Apelada para realizar a sua matrícula, 
contatos telefônicos, atendimentos presenciais e o insucesso que permanece até o momento.

Com arrimo nos fundamentos aqui sucintamente reproduzidos, busca a reforma da sentença e a 
procedência do seu pedido.

A Acionada não se contrapôs ao Recurso, consoante certidão de folhas 122.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento, determinei a sua inclusão em pauta.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de sentença de improcedência do pedido de matrícula no terceiro 
semestre do curso de Ciências Contábeis ministrado pela Acionada, cumulado com pretensão indeni-
zatória. Na aferição sobre a responsabilidade pela ausência do pagamento do custeio do serviço, a digna 
Magistrada de piso anotou:

“Contudo, se não se pode identificar a origem do equívoco, pode-se estabelecer que os regulamentos 
da instituição são claros e específicos quanto a necessidade de recolhimento de taxa para análise de 
pré-requisitos (páginas 66/80), sobre os quais o aluno tem o dever de se informar e atender, buscando, 
inclusive, diligenciar a expedição do documento de pagamento. E sobre esse ponto, não se pode presumir 
a hipossuficiência do requerente, pessoa aspirante a grau superior de ensino.” (sentença – folhas 109)

Do que se colhe na inicial, o Apelante afirma ter recebido a proposta de trocar de faculdade e in-
gressar como aluno da Ré, diretamente no terceiro semestre. As partes convergem em relação à aprovação 
no processo seletivo, bem como no cumprimento das etapas para a efetivação da matrícula, salvo em 
relação à taxa de aproveitamento, valorada em R$17,00.

A douta sentenciante interpretou a dúvida em favor da Acionada, considerando que o Autor não 
seria hipossuficiente em relação ao conhecimento da documentação necessária para a realização do ato 
desejado. Tomemos o tratamento da matéria no CDC:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências (...).” (grifo e destaque aditados).

Ao que pertine à realidade sub judice, a norma mencionada impõe ao juiz a missão de tentar criar 
uma paridade de forças entre os litigantes, protegendo a parte mais frágil na relação jurídica, em busca de 
proporcionar ou manter o equilíbrio. Para tanto, se utilizando das regras ordinárias de experiência sempre 
que percebe a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, deve o Magistrado 
inverter o ônus da prova, de forma a possibilitar efetivamente o amplo acesso à prestação jurisdicional 
efetiva e não apenas ao direito de peticionar. Observe-se que a julgadora a quo não considerou o Autor 
hipossuficiente no caso concreto, mas deixou de analisar a questão sob o prisma da verossimilhança.

Considerando-se que a verossimilhança das alegações é uma aparência da verdade, que não exige 
certeza; enquanto a hipossuficiência tem caráter relativo e se apresenta no campo processual por uma in-
ferioridade técnica e/ou de informação. Ambas devem ser apreciadas à luz do caso concreto. Nesse passo, 

Outrossim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante, levando em 
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme a disposição do §11 do art. 85 do CPC, 
para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

*****

(TJBA – Apelação 0503496-31.2014.8.05.0274. Relator(a): Desa. Maria do Socorro Barreto 
Santiago, Segunda Câmara Cível, Julgado em 02/04/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
ALUNO PRÉ-MATRICULADO EM CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. MATRÍCULA 
NÃO CONFIRMADA PELA ACIONADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PAGAMEN-
TO DA TAXA DE APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS. AUTOR QUE NEGA HAVER 
SIDO COBRADO OU RECEBIDO BOLETO. ÔNUS DA ACIONADA DE COMPROVAR 
A AFIRMAÇÃO DE QUE EMITIU E ENTREGOU BOLETO PARA PAGAMENTO. ALU-
NO QUE PAGOU R$289,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) PARA EFETIVAR 
A MATRÍCULA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEIXARIA DE 
ESTUDAR POR CONTA DE MEROS R$17,00 (DEZESSETE REAIS). SENTENÇA RE-
FORMADA PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DO VALOR E EFETIVAÇÃO DA 
MATRÍCULA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DAS MATÉRIAS DEPENDENTE DA 
PERTINÊNCIA CURRICULAR. AUTONOMIA TECNICO-PEDAGÓGICA DAS UNI-
VERSIDADES. DANO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA MATRÍ-
CULA QUE PREJUDICA O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. 
AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRAS DESPESAS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 
ALUNO APROVADO NO VESTIBULAR E IMPEDIDO DE ESTUDAR DESDE O SE-
GUNDO SEMESTRE DE 2014. EXPECTATIVA FRUSTRADA E PREJUÍZO POR ATRA-
SO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO E INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. 
REPARAÇÃO QUE DEVE SERVIR DE LENITIVO AO AUTOR E SUPORTE INIBITÓ-
RIO À REPETIÇÃO DA CONDUTA ABUSIVA. FIXAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL 
REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que deu por improcedente o pedido autoral, en-
tendendo que este não comprovou o pagamento da taxa relativa ao pedido de aproveitamento de 
matérias anteriormente cursadas. Os documentos de folhas 15/18 demonstram o requerimento 
de matrícula e o pagamento da primeira parcela, no valor de R$289,00. O simples pagamento 
desse montante já torna altamente duvidoso que o Autor fosse perder o valor investido pelo simples 
fato de não pagar uma taxa de R$17,00, mais de 15 vezes menor do que o já adimplido. Ademais, 
foi da Ré a afirmação de que emitiu dois boletos para que o Autor pudesse pagar a taxa de 
aproveitamento e a ela caberia comprovar o fato, pois não poderia o Apelante produzir prova 
negativa. Do mesmo modo, as inúmeras ligações comprovadas para a Universidade, a saída da 
Faculdade anterior e a realização de novo vestibular para o mesmo curso em que já vencera dois 
semestres emprestam inegável verossimilhança à narrativa do Autor, impondo a inversão do 
ônus probante.
Dano material – O pedido de reparação material enfrenta dois óbices: a não comprovação de 
despesas de deslocamento, alimentação e ligações; e a incompatibilidade da pretensão de receber 
de volta valor investido para o ingresso na universidade e ao mesmo tempo efetivar a matricular 
no curso almejado.
Dano moral. A atuação abusiva que impede o Autor de acessar ao curso para qual foi devidamente 
habilitado em processo seletivo evidencia dano moral indenizável. A reparação deve considerar a 
necessidade de compensar o aluno prejudicado e, ao mesmo tempo, desestimular a repetição da 
conduta, de forma a dar efetividade à prevenção e reparação dos danos, matéria regulada pelo 
artigo 6º, VI, do CDC.
Apelo parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0503496-31.2014.8.05.0274.
ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia, em dar parcial Provimento ao Apelo, nos termos do voto da Relatora, na forma 
adiante exposta: 
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sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Posta assim a questão, VOTO pelo Provimento Parcial do Recurso do Autor, para determinar à 
acionada que emita e entregue comprovadamente o boleto para pagamento da taxa de R$17,00 relativa 
ao pedido de aproveitamento de matérias e, uma vez adimplida, realize o aproveitamento devido para a 
matrícula do aluno no terceiro semestre do curso de ciências contábeis no primeiro período letivo a ser 
aberto, salvo se comprovadamente não houver o preenchimento de alguma pré-requisito curricular ou 
administrativo, pena de multa diária que arbitro em R$200,00, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). 
Condeno, ainda, a Ré em indenizar o Autor em R$15.000,00 (quinze mil reais), com juros moratórios 
de 1% desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, consoante Súmulas 
354 e 362, ambas do STJ. Indenização por danos materiais improcedente. Honorários em 10% sobre a 
condenação, acrescidos de 3%, na forma do artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil. é como 
VOTO.

*****

(TJBA – Apelação nº 0005368-75.2013.8.05.0080. Relator(a): Desa. Lígia Maria Ramos 
Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Julgado em 07/08/2018.)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE 
COMPENSADO INDEVIDAMENTE PELA SEGUNDA VEZ. AUSÊNCIA DE CARIMBO 
PELO MOTIVO 12. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO NO CCF. FALHA NA PRES-
TAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. 
DEVER DO RÉU EM RESTITUIR AS TAXAS IRREGULARMENTE DESCONTADAS 
DA CONTA. SENTENÇA QUE FIXA O QUANTUM INDENIZATÓRIO EM 12 MIL RE-
AIS. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA-
DE, OBSERVANDO A TRÍPLICE FUNÇÃO DO DANO MORAL (COMPENSATÓRIA, 
PUNITIVA E PEDAGÓGICA). APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA 
DE OFÍCIO.

1. Aplicação ao caso sub judice das normas do Código de Defesa do Consumidor. A Teoria do 
Risco do Empreendimento preconiza que todo aquele que exerça alguma atividade no campo de 
fornecimento de serviços responde pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 
da existência de culpa. Má prestação do serviço que enseja a responsabilidade objetiva nos exatos 
termos do art. 14, do CDC.
2. Diante da documentação apresentada (fls. 44/45), fica evidenciado da cópia do cheque nº. UA-
000087, Ag. 8883-6, Conta 28840-2, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a presença no verso 
de apenas um único carimbo de devolução pelo motivo 11.
3. Da referida constatação aliada a sistemática das normas do Código de Defesa do Consumidor, 
conclui-se que houve efetivamente falha no sistema da agência bancária que devolveu o cheque pela 
segunda vez de forma indevida.
 4. Logo, demonstrada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente o recorrente, inde-
pendentemente da aferição de culpa, pelos danos causados aos seus clientes, por força do disposto 
no art.14 do CDC.
 5. Forçoso concluir, portanto, que o Apelante não desempenhou de forma correta seus serviços, 
tendo sua conduta contribuído para que o Apelando tivesse sua reputação ou imagem lesada pe-
rante terceiros, refletindo, certamente, em sua honra. Assim, é inquestionável a existência de dano 
moral na espécie, uma vez que restaram caracterizados o ato ilícito, o dano indenizável e o nexo de 
causalidade a interligá-los (dispensada a visualização do elemento culpa).
6. A Sentença de primeiro grau arbitrou o valor da indenização por danos morais em R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que entendo ser proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos 
e a condição financeira do ofensor e do ofendido. Diante disso, entendo que deve ser mantida a 
condenação por danos morais.
7. No que tange aos juros de mora, reformo, de ofício, a sentença de origem, para que os mesmos 
incidam a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ, haja vista tratar-se de 

os documentos de folhas 15/18 demonstram o requerimento de matrícula e o pagamento da primeira 
parcela, no valor de R$289,00. O simples pagamento desse montante já torna altamente duvidoso que o 
Autor fosse perder o valor investido pelo simples fato de não pagar uma taxa de R$17,00, mais de 15 
vezes menor do que o já adimplido.

Mas não é só, independentemente da inversão do ônus da prova – que se mostrava devido pela 
verossimilhança demonstrada – foi da Ré a afirmação de que emitiu dois boletos para que o Autor 
pudesse pagar a taxa de aproveitamento. É evidente que não poderia o Requerente produzir prova ne-
gativa (de que não recebeu os tais boletos), portanto caberia à Apelada – que afirmou a emissão – com-
provar a entrega ao Autor ou ao menos apresentar em juízo os boletos com a data de emissão informada. 
Ao deixar de fazê-lo, apostou na tese de que apenas a sua palavra seria suficiente para confrontar a tese 
autoral, essa protegida pela comprovação de inúmeras ligações, pela saída da Faculdade anterior, pela 
realização de novo vestibular para o mesmo curso em que já vencera dois semestres e pelo pagamento da 
primeira parcela fornecida pela ré, em valor exponencialmente superior à malsinada taxa. O juízo de piso, 
entretanto, a despeito de tal indícios, ficou com a tese defensiva.

Assim, uma vez demonstrada a inequívoca verossimilhança da alegação autoral e por se tratar de 
requisito autônomo para acesso ao direito básico de inversão do ônus da prova, tenho como demons-
trado de que não foi viabilizado ao Autor o pagamento da aludida taxa de aproveitamento.

A decorrência desse ato repercute nas esferas moral e material. No âmbito material, cabe ao autor 
comprovar o prejuízo que visa reparar. Nesse aspecto, sua investida não merece acolhimento, na medida 
em que os valores relativos à saída do curso anterior, à submissão a novo vestibular e ao pagamento de 
matrícula refletem a busca do objetivo lançado nos autos, in casu, o acolhimento de sua pretensão de 
cursar a faculdade acionada. Observe-se, em acréscimo, que as ligações apresentadas não tiveram custo 
incluído em conta telefônica.

No que toca à lesão extrapatrimonial, por sua vez, não se exige prova a ser realizada pela vítima, vis-
to que se trata de modalidade anímica, que se opera no íntimo do indivíduo e não permite comprovação 
objetiva, salvo em relação a eventuais desdobramentos.

No caso concreto, temos que o Autor largou o curso que realizava regularmente e, por conta da 
celeuma com a acionada, está privado de estudar, mesmo aprovado mais uma vez no vestibular e já com 
dois semestres cursados. Não há que se duvidar, portanto, que os fatos traduzem inegável prejuízo pessoal, 
de natureza extrapatrimonial. Por conseguinte, resta valorar a reparação que, na hipótese sub judice, sirva 
de lenitivo ao Autor e de admoestação eficaz à Recorrida.

Em princípio, cumpre registrar a posição sempre assumida por esta Relatora de não corroborar com 
condenações mínimas que, na maior parte das vezes, não compensam a vítima e, muito menos, desesti-
mulam o agente de repetir a conduta. A timidez da prestação jurisdicional que arbitra valor irrisório sob 
a canhestra argumentação de não alterar a condição econômica da parte, finda por sobrepor a condição 
de pobreza ao direito constitucional de reparação plena. Ademais, paradoxalmente, ao condenar o agente 
em um valor inexpressivo, se converte em instrumento de encorajamento da postura abusiva, na medida 
em que o fornecedor percebe que lhe é mais útil suportar eventuais condenações módicas que investir 
em capacitação dos seus agentes e qualidade e segurança do seu produto/serviço. Dessa convicção, resulta 
a firme disposição desta Relatora de se posicionar sempre em favor de uma reparação justa nos casos 
concretos.

Nos autos, verificado que o Acionante se encontra ainda privado dos estudos aos quais se ha-
bilitou mediante processo seletivo e pagou por matrícula na instituição de ensino, tenho por bem 
adotar aquilo que vem sendo aplicado por este Órgão Julgador nos casos de dano moral puro e fixar em 
R$15.000,00 (quinze mil reais) a reparação.

No que toca à pretensão de matrícula diretamente no terceiro semestre, esta deve ser determinada 
pelas mesmas razões que conduziram ao reconhecimento da lesão moral. Entretanto, em face da autono-
mia universitária que reveste as ações da Acionada no campo pedagógico, fica esta autorizada a realizar as 
adaptações e impor as restrições necessárias ao Autor, de modo a que este possa realizar o aproveitamento 
de forma coerente com a grade própria da Instituição de Ensino.

Tenho, pois, que o recurso comporta substancial provimento. A respeito, de se observar que o 
artigo 11 do do Novel Diploma Processual estabelece que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o tra-
balho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, 
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VOTO

O Recurso é tempestivo, e atende, ainda, aos demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e 
intrínsecos, devendo ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia acerca do momento em que o cheque identificado na exordial fora, de fato, 
quitado para fins de configuração ou não da lesão moral.

Segundo consta na vestibular, o Autor após ter tomado ciência da devolução do cheque em questão 
pelo motivo 11 (insuficiência de fundos), procurou o seu credor, quitou a importância devida e após 
resgatou a folha de cheque outrora emitida. Contudo, apesar de estar com a posse do referido título de 
crédito, revela que fora surpreendido ao verificar que o mesmo cheque (já pago) fora reapresentado e 
devolvido pelo motivo 12.

 Da análise do caderno processual é possível observar que o Autor promove, de logo, a juntada da 
cópia do cheque nº. UA-000087, Ag. 8883-6, Conta 28840-2, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) 
onde consta no verso apenas um único carimbo de devolução pelo motivo 11 (fls. 44 /45).

O Réu, noutra quadra, apenas colacionou telas de seus sistemas internos, com as informações 
unilateralmente produzidas no que pertine às datas de devolução e retiradas de cheques, como também, 
cópia do cheque sem qualquer tipo de carimbo.

Da referida constatação aliada a sistemática das normas do Código de Defesa do Consumidor, con-
clui-se que houve efetivamente falha no sistema da agência bancária que devolveu o cheque pela segunda 
vez de forma indevida.

Conforme a Teoria do Risco do Empreendimento, todo aquele que exerça alguma atividade no 
campo de fornecimento de serviços responde pelos fatos resultantes do empreendimento, independente-
mente da existência de culpa. A responsabilidade deflui da execução do serviço e o defeito deste é um dos 
pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo.

Portanto, existindo a má prestação do serviço, corroborada inclusive pela não observância da le-
gislação que rege a matéria, opera-se a responsabilidade objetiva do Réu nos exatos termos do art. 14, do 
CDC.

CDC - “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.”

É necessário, portanto, que o Réu preste o serviço de forma cautelosa ao realizar cobranças dos 
consumidores, conferindo se a dívida já não fora efetivamente quitada, em razão dos graves efeitos decor-
rentes do ato praticado.

No caso em epígrafe, diante da documentação apresentada (fls. 44/45) e da inexistência do carimbo 
de devolução pelo motivo 12 na cártula outra não é a conclusão de o resgate do cheque ocorrera após a 
primeira compensação, de modo que a segunda devolução efetuada pelo Apelante se deu injustamente, 
porquanto o Autor já tivera quitado integralmente o débito .

Desta forma, diante da cristalina falha na prestação do serviço, não há como o Apelante se eximir 
de sua responsabilidade em face da devolução indevida, sob o argumento de que, após a segunda tentativa 
de compensação do cheque, é que ocorrera a inscrição do Autor no CCF. Ademais, demonstrada a falha 
na prestação do serviço, responde objetivamente o recorrente, independentemente da aferição de culpa, 
pelos danos causados aos seus clientes, por força do disposto no art.14 do CDC.

Logo, forçoso concluir, ante a prova documental produzida, que o Apelante não desempenhou de 
forma correta seus serviços, tendo sua conduta contribuído para que o Apelando tivesse sua reputação ou 
imagem lesada perante terceiros, refletindo, certamente, em sua honra. Assim, é inquestionável a existên-
cia de dano moral na espécie, uma vez que restaram caracterizados o ato ilícito, o dano indenizável e o 
nexo de causalidade a interligá-los (dispensada a visualização do elemento culpa).

A corroborar o julgado:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR AUSÊNCIA DE 
FUNDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 20.000,00 REDUZIDO PARA R$ 10.000,00. JU-
ROS A PARTIR DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA 
EM PARTE. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizado o réu pelo 

indenização por responsabilidade contratual, enquanto que a correção monetária da data do arbi-
tramento do valor do dano, conforme Súmula 362 do STJ.
8. Por derradeiro, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC de 2015, para majorar os honorários ad-
vocatícios, em face do Enunciado Administrativo número 7, do STJ, que estabelece que “Somente 
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível 
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0005368-75.2013.8.05.0080, de Feira 
de Santana/Ba, em que são Apelante e Apelado, BANCO ITAÚ S/A e MARDONIO COELHO 
ALEXANDRE , respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, 
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos 
Morais e Materiais, com pedido de antecipação da tutela, movida por MARDONIO COELHO 
ALEXANDRE em desfavor do BANCO ITAÚ S/A, relativo ao cheque nº. UA-000087, Ag. 8883-6, 
Conta 28840-2, no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais) que fora emitido pelo autor e devolvido inde-
vidamente pela segunda vez, porquanto após a primeira compensação, houve a quitação direta ao credor 
e o resgate da cártula.

No mais, adoto como próprio o relatório da Sentença de fls. 101/105, acrescentando que o 
Douto Juízo a quo julgou PROCEDENTE a presente ação, declarando inexistente o débito junto ao 
Banco Réu relativo ao cheque objeto do presente feito, como também para condenar o Requerido ao 
pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em favor da parte autora, a título de indenização por 
dano moral, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da decisão, 
bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes das taxas alusivas à segunda 
devolução indevida do cheque. Condenou o Réu, ainda, a proceder a retirada da inscrição do nome 
do Autor junto ao CCF, relativamente ao cheque questionado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
multa diária e, por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor 
da condenação, com base no que dispõe o art. 20 do CPC.

Irresignado, o Réu interpôs Recurso de Apelação às fls. 106/118, alegando que, conforme a Súmula 
362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitra-
mento e não a partir do fato danoso.

Acrescenta que, além da correção monetária, os juros de mora referentes à reparação de dano moral 
contam a partir da fixação do valor na sentença.

Relata, ainda, que o cheque em questão fora regularmente devolvido em duas oportunidades, 
visto que o Autor não dispunha de saldo suficiente à época das apresentações para compensação em 
24/12/2012 e 08/01/2013.

Nesse sentido, argui que competia ao Apelado prover fundos suficientes para o pagamento do 
cheque emitido antes da apresentação para a segunda compensação, conforme previsto na Lei 7.357/85 
e que, não tendo agindo dessa forma, lídima fora a sua inscrição no CCF.

Aduz, na mesma linha de idéias, que em virtude das devoluções do cheque terem sido legítimas, 
não procede o pedido de dano material decorrente da cobrança de taxas bancárias, posto que inexistiu 
qualquer responsabilidade do Apelante.

Destaca que o Autor não sofrera qualquer abalo ou trauma psicológico, tendo havido mero aborre-
cimento corriqueiro e que não se trata de hipótese de dano moral presumido.

Pleiteia a reforma da Sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais ou, manten-
do-os, reduza o quantum arbitrado a título dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fls. 125.
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Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e reformo, de ofício, a sentença primeva apenas 
para que os juros de mora relativos à condenação por danos morais, incidam a partir da citação e não a 
partir do evento danoso.

*****

(TJBA – Apelação nº 0064151-74.2011.8.05.0001. Relator(a): Des. José Cícero Landin Neto, 
Terceira Câmara Cível, Julgado em 30/07/2019.)

EMENTA: Apelações Cíveis. Ação Indenizatória. Acidente de consumo com réchaud (reci-
piente típico de restaurante self-service). Sentença que condenou as Apelantes ao pagamento 
reparatório das despesas com consultas médicas e medicamentos no valor total R$ 1.622,30 
(um mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos), lucros cessantes no montante de R$ 
6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês 
e correção monetária com base no INPC, dando-se a incidência a partir de agosto de 2010, 
bem como em indenização pela perda de uma chance, em valor a ser apurado em liquidação 
por artigos, ao qual, uma vez apurado, incidirá os encargos apontados a partir do resultado 
final do certame (concurso Miss Mundo Brasil 2010), como sendo no mês de agosto de 2010 
e por danos morais no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), além de 
fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Recurso de Apelação 
das empresas CARBALLO FARO & CIA LTDA e CECONSUD BRASIL SA. Preliminar de 
legitimidade passiva as causam aventada pela CECONSUD BRASIL SA que se rejeita, uma 
vez que as Apelantes constituem grupo comercial econômico único, por conseguinte, solida-
riamente responsáveis. Mérito. A hipótese vertente amolda-se perfeitamente ao suporte fático 
necessário para configurar responsabilidade civil, o que enseja o dever de indenizar pelos 
danos causados à consumidora. Responsabilidade Civil Objetiva. Acidente de consumo que 
resultou em queimaduras de grau 2 na região femoral da perna direita causado pela água 
fervente. Manchas permanentes na perna, inexistência de tratamento completamente efi-
caz. A Apelada, que trabalha como modelo, estava classificada para o concurso Miss Mundo 
Brasil 2010. Perda de chance configurada. As indenizações foram corretamente fixadas pelo 
juiz singular, em valor condizente com os danos sofridos pela Apelada, com base nas provas 
dos autos e em atendimento às suas finalidades. Critérios adotados que desmerecem reparo. 
Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n°0064151-74.2011.8.05.0001, que 
figuram como apelantes CARBALLO FARO & CIA LTDA e CECONSUD BRASIL SA, como apelada, 
PALOMA GARZEDIM SANTOS RODRIGUES VEGA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento às 
Apelações, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos:

RELATÓRIO

As presentes Apelações Cíveis foram interpostas pela CARBALLO FARO & CIA LTDA 
e CECONSUD BRASIL SA contra a Sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 19ª Vara de 
Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0064151-
74.2011.8.05.0001, ajuizada por PALOMA GARZEDIM SANTOS RODRIGUES VEGA, assim dispôs,

“Com fundamento no quanto acima exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados para 
condenar as demandadas, como as tenho por condenadas, ao pagamento reparatório das despesas com 
consultas médicas e medicamentos, totalizando R$1.622,30 (um mil seiscentos e vinte e dois reais e 
trinta centavos); lucros cessantes (art. 949 do CC) no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos 
reais), a tudo incidindo juros de mora no percentual de 1% ao mês e correção monetária com base no 
INPC, dando-se a incidência a partir de agosto de 2010. Condeno ainda na indenização pela perda 
de uma chance, conforme fundamento acima, em valor a ser apurado em liquidação por artigos, ao 
qual, uma vez apurado, incidirá os encargos apontados no parágrafo anterior a partir do resultado 

transtorno causado à autora. Para fixação, do valor indenizatório a titulo de dano moral, além do 
caráter punitivo, compensatório, da extensão e intensidade do dano, também a equidade é fator 
preponderante, sendo que este elemento é de suma importância, ante a ausência de critério legal 
para tanto. E a equidade da indenização deve ser obtida com o encontro de um valor que não seja 
irrisório, e ao mesmo tempo não implique em exagero ou especulação. O valor arbitrado de R$ 
20.000,00, a título de dano moral, deve ser reduzido, para R$ 10.000,00, adequando-se aos crité-
rios da razoabilidade, proporcionalidade, posição social e econômica das partes, não configurando 
uma fonte de lucro. Quanto aos juros moratórios fixados na sentença, a partir da citação, o enten-
dimento que vem se consolidando é o de que a indenização por dano moral, por ser fixada apenas 
no julgamento, deve sofrer a aplicação de juros a partir desta data, visto que antes deste momento o 
direito da autora ainda não tinha sido valorado. Com efeito, não há que se falar em retroatividade 
da incidência de juros, sob pena de prestigiar se o enriquecimento ilícito. ADEQUAÇAO DOS 
JUROS DE OFÍCIO. No tocante aos honorários advocatícios, não merece reparo o decisum, visto 
que inaplicável na hipótese a norma da sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (APCV Nº 0001394-27.2007.8.05.0052. DES. 
REL AUGUSTO DE LIMA BISPO. PRIMEIRA CÃMRA CÍVEL. Dje: 19/11/2012)

No que toca à quantificação do dano moral, impende destacar excerto extraído da obra do profes-
sor Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 
um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes do seu pa-
trimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, 
atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal 
do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se 
torne inexpressiva”. (Responsabilidade civil, nº 45, pág. 62, Rio de Janeiro, Forense).

Logo, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser proporcional e razoável, analisado o caso 
concreto, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido.

Além disso, deve o magistrado observar para a fixação da indenização a tríplice função do dano 
moral: compensar à vítima, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática reiterada 
da conduta lesiva.

Em um primeiro momento, o que se pretende com a indenização é compensar a vítima pelo dano 
injusto que lhe foi causado, tanto quanto possível. Em seguida, a reparação moral visa penalizar o agente 
que deu causa ao dano, a partir de um sentimento de justiça, inerente a toda sociedade, de punir aquele 
que provocou algum mal desnecessário a outrem. No último aspecto, a indenização se apresenta como 
medida sócio-educativa, que demonstra, não só ao Autor do dano como a toda coletividade, que deter-
minadas condutas serão punidas – intenciona-se com este exemplo, então, inibir a repetição dos mesmos 
atos ilícitos contra outros consumidores.

A Sentença de primeiro grau arbitrou o valor da indenização por danos morais em R$ 12.000,00 
(doze mil reais), que entendo ser proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a 
condição financeira do ofensor e ofendido, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais 
pátrios em casos semelhantes.

No que tange aos juros de mora relativos à condenação por danos morais, reformo, de ofício, a 
sentença a quo, a fim de que os mesmos incidam a partir da citação, conforme entendimento consolida-
do do STJ, haja vista tratar-se de indenização por responsabilidade contratual. Com relação a correção 
monetária, mantenho a decisão de piso, que determina o seu início da data do arbitramento do valor do 
dano, conforme Súmula 362 do STJ.

À respeito dos danos materiais sofridos pelo Autor, entendo que estes restaram cabalmente de-
monstrados, posto que houve a cobrança das taxas alusivas à segunda devolução do cheque, de modo que 
se deve compelir o Réu a proceder o devido ressarcimento dos valores privados ao Autor.

Por derradeiro, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC de 2015, para majorar os honorários 
advocatícios em face do Enunciado Administrativo número 7, do STJ, que estabelece que “Somente nos 
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramen-
to de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
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Afirma que não é razoável que se responsabilize as Rés/Apelantes por imperícia da própria Recorrida 
quando em um buffet de self service, que como o próprio nome já adverte, é um autoatendimento e para 
tanto requer o mínimo de zelo.

Frisa que a simples inscrição não é garantia da participação no certame Miss mundo Brasil 2010, 
pois haveria de se ultrapassar inúmeros pré-requisitos, inclusive em primeira etapa estadual, mas tudo 
passa a ter importância secundária, no momento em que, no ano seguinte, 2011, a apelada participou 
do concurso, sem que trouxesse a notícia para os autos, por saber do prejuízo e conflito que traria com a 
condenação, ficando como semifinalista, em 18º lugar.

Ao final, requer, “que seja reformada a sentença do Juízo de piso, no sentido de declarar como 
inexistente o nexo causal entre o fato ocorrido e a responsabilidade da Recorrente, eximindo-a de 
responsabilidade civil; b) Pela eventualidade, sem que isto implique em confissão, mas na remota 
hipótese de este não ser o entendimento desta E. Corte, suplica-se pela redução do quantum indeni-
zatório de danos morais, para um valor que se adeque ao período em que a Recorrida esteve ausente 
de suas atividades laborais, rejeitando-se, ainda assim, a somatória anual, como impertinente e fora 
de qualquer senso de justiça, assim como a perda de oportunidade, pois sendo o certame renovado, 
a cada ano, ela efetivamente participou e não logrou qualquer êxito, tanto na premiação principal, 
como nas especiais, tais como Miss Simpatia, Miss Fotogenia, Miss Imprensa, Miss Elegância e Miss 
Cordialidade, o que significa que o instituto é inaplicável”.

Também Recorreu a CECONSUD BRASIL SA para pugnar, de logo, “com arrimo no artigo 99, § 2º, 
do CPC, o Recorrente pede seja cassada a gratuidade da justiça concedida à Apelada, deferindo, se for o caso, o 
pagamento parcelado das custas processuais”.

Em seguida arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Apelante CECONSUD BRASIL 
SA, já que “o CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. e a PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA. são pessoas jurídicas distintas, dispondo de cadastros, nomes empresariais e sedes igualmente distintas, 
inexistindo qualquer indício de confusão patrimonial entre ambos”.

Requer que seja reformada a r. sentença atacada para que, ao menos em relação ao CENCOSUD, 
o feito seja extinto sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, expôs que a sentença prolatada pelo Juízo primário malogrou em precisar quais seriam 
os elementos e/ou características que tornariam o réchaud (panela) utilizado um equipamento inseguro e 
capaz de causar danos aos seus consumidores.

Argumenta que a ocorrência de trata de hipótese de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, § 3º, II, 
do CDC) assim, deve ser julgada improcedente a ação proposta pela Apelada.

Enfatiza não ter ocorrido a alegada suspensão do exercício profissional a ensejar a condenação do 
Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem assim que a recorrida malogrou em 
provar aquilo que afirma ter deixado de ganhar.

Obtempera que a Recorrida não comprovou a possibilidade efetiva de participar do concurso, mui-
to menos a existência de nexo de causalidade entre a suposta impossibilidade de participar do certame e 
eventual conduta do CENCOSUD, não merecendo guarida o pleito formulado na inicial.

Sustenta que eventual indenização deve ter deduzido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
referente ao valor que não foi pago pela inscrição, sob pena de enriquecimento sem causa e absoluta 
subversão da lógica que embasou a condenação do Apelante, bem como que o fracionamento voltado 
à liquidação da indenização por perda de uma chance deve se dar pelo número total de participantes, 
incluindo a Apelada.

Diante de tudo quanto o exposto, o Apelante requer seja reconhecida e provida a presente apelação, 
a fim de reformar a sentença hostilizada, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no 
artigo 485, VI, do CPC.

Caso assim não entenda esse Colendo Tribunal, requer seja reformada a r. sentença recorrida, jul-
gando improcedente a ação, ante a inexistência dos danos alegados pela Recorrido. Sucessivamente, pede 
seja reduzido o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, assim como reformada a sentença 
no que tange à forma de apuração da indenização pela perda de uma chance, que deverá levar em con-
sideração que a consumidora não pagou a inscrição no concurso “Miss Mundo Brasil” e, ainda, que ela 
deve integrar a conta de participantes para fins de fracionamento.

Outrossim, o Apelante pede sejam considerados para fins de prequestionamento os seguintes dis-
positivos legais: artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; 186, 187, 403, 927, 944, caput 
e parágrafo único, 945, do Código Civil; artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

final do certame (concurso Miss Mundo Brasil 2010), como sendo no mês de agosto de 2010, cf. 
fls. 184/188. Condeno, finalmente, em danos morais no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil 
e oitocentos reais), correspondentes a 12 (doze) vezes o valor de R$ 6.400,00 (valor que balizou os 
prejuízos em lucros cessantes), período em que a postulante teve que aguardar para participar do certame 
que se viu impedida por conta do acidente, quase que às vésperas de sua realização, operando os efeitos, 
com tal montante, sinalizado na fundamentação, além de servir como mecanismo pedagógico na 
contenção de novos acidentes atentatórios à segurança dos consumidores, restando inquestionável a 
capacidade econômico-financeira das rés em suportá-lo dada a notória solidez no mercado”.

A Apelada ajuizou a presente ação, em face da CARBALLO FARO & CIA LTDA e CECONSUD 
BRASIL SA, alegando que no dia 03/07/2010, esteve no estabelecimento comercial das Rés, ora 
Recorrentes, para ali almoçar com o seu pai. Ao abrir um dos réchauds (recipientes típicos de restaurantes 
self-service) para se servir, a recorrida alega que viu tombar sobre si o recipiente, que estava cheio de água 
fervente, e encontrava-se disposto na ponta da bancada, que estava molhada deixando a superfície escor-
regadia. Com o tombamento do recipiente, a Apelada foi atingida na região femoral da perna direita com 
a água fervente, causando-lhe dor intensa e queimaduras de grau 2.

A apelante trabalhava como modelo e participava de concursos de beleza, e as queimaduras pro-
vocadas pelo acidente a impediram de dar seguimento à sua carreira durante a recuperação, inclusive de 
participar do concurso “Miss Mundo Brasil”, evento de beleza importantíssimo no segmento.

Foram opostos Embargos de Declaração fls. 586/591 por CARBALLO FARO CIA & LTDA ale-
gando omissão na sentença de fls. 572/582. Reitera a embargante nos aclaratórios a tese defensiva acerca 
da segurança do produto, sustenta que a sentença desconsiderou a cadeia fática do acidente e não dire-
cionou o ônus probatório para as empresas, jamais sendo ele invertido ao longo do processo. Reitera que 
o ambiente onde o serviço estava colocado à disposição do púbico era seguro, correto e sempre teve a 
finalidade alcançada. Ademais, defende que a sentença foi indiferente às circunstâncias do dia do acidente 
(que era festivo em razão de jogo da Copa do Mundo, com o restaurante cheio de clientes e consumo 
de bebidas alcoólicas, estando os locais de auto serviço apinhados), tendo outros clientes antes da autora 
utilizado o rechaud sem a ocorrência de qualquer outro acidente e ainda questiona o critério utilizado 
para fixação do dano moral.

CECONSUD BRASIL COMERCIAL também ofereceu Embargos de Declaração (fls. 592/593), 
alegando omissão e obscuridade na sentença que condenou as acionadas ao pagamento de indenização 
pela perda de uma chance, a ser apurado em liquidação de artigos, fundamentando que a quantificação 
tomará por base o valor do prêmio e demais benefícios que foram agregados à vencedora do certame, 
fracionado pelo número de participantes e, neste ponto, destaca que a própria sentença fez referência à 
contestação, que alegou não ter a autora procedido à inscrição no concurso, não tendo o valor da ins-
crição (R$ 5.000,00) sido pago por ela, encerrando assim a sentença com omissão e obscuridade neste 
ponto, pois não determinou que para apuração de eventual valor a título de indenização por perda de 
uma chance fosse deduzido o investimento do valor da inscrição.

A Autora/embargada se manifestou às fls. 594/600, reiterando os fundamentos adotados pela sentença.
Às fls. 601/603 foi proferida sentença acerca dos embargos, cujo dispositivo foi “Isto posto, por não 

vislumbrar qualquer omissão ou contradição, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”.
Em suas razões de recurso de Apelação (fls. 606/619), CARBALLO FARO CIA & LTDA suscita, 

a) – Da Impossibilidade de Inversão do Onus Probandi, pois “não houve declaração de inversão do ônus 
da prova e nem seria razoável, já que à parte Autora caberia comprovar o nexo de causalidade existente entre 
a suposta conduta antijurídica da empresa acionada e os prejuízos morais por ela suportados, para que pudesse 
vir a ser indenizada, o que efetivamente não ocorreu no caso em comento”; b) Do valor alto fixado como 
Quantum Indenizatório, pois alega que “o critério ostensivamente extrapola o bom senso e o sentido de jus-
tiça, pois o certame é anual e por conta disso não se pode utilizar como base de indenização a soma dos meses”.

Salienta que “a ação foi julgada sem que houvesse provas para corroborar a tese da exordial, supondo-se 
que o aparelho (rechaud) estivesse com defeito ou mal-posicionado, quando em verdade, já havia sido utilizado 
por mais de 640.000 pessoas sem que houvesse qualquer incidente registrado”.

 Argumenta contradição no que refere-se ao critério adotado para a fixação do dano moral, esti-
mado em R$ 76.800,00 que corresponderia a 12 (doze) vezes o valor de R$ 6.400,00 (dito como lucro 
cessante), justificando-se como o período que a apelada teve de aguardar para participar do novo certame 
de beleza, o qual se viu impedida por conta do acidente.
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majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 
com fulcro no §11 do art. 85 do CPC”.

Da impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita por ausência de documentos 
comprobatórios da insuficiência de recursos.

De acordo com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, caracteriza-se como direito e garantia 
fundamental do cidadão a assistência jurídica integral e gratuita, para aquele que não está em condições 
de pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo 
suficiente para comprovar a insuficiência de recursos, a afirmação da parte de que não está em condições. 
Bem como preconiza também o art. 98 do Código de Processo Civil. Não se exige a miserabilidade, nem 
estado de necessidade, pois presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 
por pessoa natural, a teor do art. 99, § 3º do CPC. Preliminar rejeitada.

Neste sentido o entendimento dominante do E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSIS-
TÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RE-
CURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia 
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base 
nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 
prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o fizer porque o 
autor não acostou provas da necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção 
juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas 
do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples 
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária 
gratuita. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

Na sequência, cumpre apreciar a Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 
CENCOSUD BRASIL S/A.

 Apesar de constituírem empresas distintas, com personalidade jurídica própria, constituem grupo 
comercial econômico único e, assim sendo, faz com que sejam são solidariamente responsáveis.

Consoante jurisprudência acerca do tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CON-
TRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL.  ILEGITI-
MIDADE  PASSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. GRATUI-
DADE DE JUSTIÇA. Inovação recursal.  Rejeitada, porque constante da petição inicial o pedido 
indenizatório de dano moral.  Ilegitimidade  passiva. Demandadas que expressamente constam 
do contrato, integrando o mesmo  grupo  econômico, respondem diante da ação de rescisão con-
tratual ajuizada pelo promitente comprador. Restituição dos valores pagos. Sem impugnação da 
sentença quanto à culpa das promitentes vendedoras na rescisão do contrato, determina-se a resti-
tuição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive da comissão da corretagem. 
Princípio da restituição integral Danos morais. Hipótese em que houve inadimplemento contratu-
al, mas não houve atraso, porque a ação foi ajuizada antes do prazo da entrega. Não caracterização 
de dano moral. Gratuidade de justiça. Requerida depois da sentença, defere-se o benefício com 
efeito “ex nunc”, diante da prova do grave estado de necessidade  econômica.  PRELIMINARES 
CONTRARRECURSAL E RECURSAIS  REJEITADAS, APELAÇÃO DO DEMANDANTE 
DESPROVIDA E APELAÇÃO DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDA. (Ape-
lação Cível, Nº 70077547446, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-10-2018). (g.n).

Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 
de qualquer outra atividade econômica, como no caso em comento, serão solidariamente responsáveis. 
Preliminar que se rejeita.

Passa-se ao exame do mérito recursal.
Deve-se esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista 

e, portanto, deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, devem ser 
observadas as normas que criaram mecanismos de proteção ao consumidor, bem como de prevenção 

Por fim, o Apelante pede seja invertida a condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais.
A CARBALLO FARO & CIA LTDA apresentou contrarrazões para arguir que a CENCOSUD 

em foco integra o polo passivo juntamente com a apelada que já ofereceu recurso similar hostilizando a 
sentença de mérito e o confronto das teses defendidas mostra razoável semelhança entre elas, o que repre-
sentaria severa contradição opor qualquer contradita.

Assevera que “a apelada mantém-se fiel aos termos de seu individual recurso, com as teses nele insertas, 
aderindo ao apelo do litisconsorte passivo, declarando-o correto, pois traça um percurso jurídico similar, espe-
rando que ambos sejam acolhidos, com os respectivos provimentos, para reformar a sentença, na sua totalidade, 
invertendo a sua conclusão para julgar improcedente a demanda e a irresponsabilidade dos apelantes em qual-
quer indenização, com extensão na sucumbência”.

A apelada apresentou contrarrazões – fls. 670/689 - aos Recursos de Apelação interpostos às fls. 
606/620 e 643/664.

Argumenta que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, já que, “É PÚBLICO E 
NOTÓRIO a ocorrência de fusão das empresas apelantes, originada da compra das oito unidades da 
PERINI pela CENCOSUD pelo valor de US$27,7 milhões. Frise-se que a notícia da compra da Perini pelo 
grupo chileno CENCOSUD foi veiculada nas colunas de diversos jornais, impressos ou mesmo virtuais, cf. é 
possível contatar no sítio eletrônico do jornal de grande circulação no país”.

Quanto à impugnação ao beneplácito da assistência judiciária gratuita, aponta total descabimento, 
requer a rejeição da impugnação, com a consequente manutenção da concessão da assistência judiciária 
gratuita à Apelada, conforme pleiteado em sede exordial, como medida da mais lídima Justiça, visto que 
essa não tem condições de arcar com os custos e despesas processuais, inclusive honorários de advogado.

No mérito, expõe que as apelantes não demonstraram em momento algum a culpa exclusiva 
da apelada, que se deve aplicar deve-se aplicar nos presentes autos o art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor.

Frisa que é de responsabilidade das Recorrentes, e não dos consumidores, conhecer as recomen-
dações de manuseio dispostas no manual, orientando, se for o caso, os usuários das recomendações per-
tinentes. Não se pode imputar ao consumidor a obrigação de conhecer as recomendações de segurança 
dispostas no manual do equipamento.

Argumenta que está exaustivamente demonstrada a existência: i) de falta de cuidado com a se-
gurança do público consumidor, ao dispor equipamento pouco seguro, ainda em local inapropriado, 
expondo ao contato dos usuários água em estado de fervura; ii) de nexo de causalidade entre a conduta 
negligente e desidiosa das Recorrentes e o evento danoso e seus efeitos devastadores para a Recorrida.

Enfatiza que não restaram dúvidas que em razão do lamentável acidente, a Recorrida restou im-
possibilitada de exercer sua profissão ao seu modo pleno, por 10 meses, deixando de auferir rendimento 
médio mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), por todo o período que durou seu tratamento. Apenas no 
11º mês de tratamento, o ferimento passou a ser menos visível, podendo a partir daí, com o uso de ma-
quiagens, esconder a marca deixada pelo acidente de forma parcial, pois até hoje possui sequelas causadas 
pelo ocorrido.

Salienta que ao responder o quesito de nº6 (seis) elaborado pela Recorrente, o perito afirmou às 
fls.402 que a queimadura é qualificada como leve, grau 2, todavia, ainda que a queimadura seja enqua-
drada como leve, a Autora/Recorrida continua com as manchas que devem permanecer durante toda sua 
vida.

Afirma que por todos os males a que foi submetida por via de desgastes e abalos psicológicos, emo-
cionais e anímicos, deve a Recorrida ser ressarcida por todo dano moral suportado.

Quanto ao argumento de que o fracionamento deveria se dar pelo número de participantes acres-
cido da Recorrida, defende que não há qualquer norma que discipline neste sentido. Sobretudo porque 
não haveria razões de incluir a Recorrida no número de participantes pelo simples fato que esta teve o seu 
direito de participar do concurso usurpado, por responsabilidade única das Recorrentes.

Com relação à condenação por perda de uma chance, aduz que a apelada participou da seleção do 
Concurso ‘Miss Mundo Bahia’, sendo selecionada como representante de Abrolhos-Ba. Esta seleção qua-
lificou a Recorrida para concorrer ao ambicionado ‘Miss Mundo Brasil’, concurso que, definitivamente, 
apresenta as profissionais ao cenário mundial da moda.

Ainda, refuta as demais alegações recursais, e requer que os Recursos de Apelação interpostos sejam 
“TOTALMENTE DESPROVIDOS, devendo a sentença ser MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, já 
que plenamente amoldada à Legislação e à Jurisprudência pátria. Outrossim, caso mantida a sentença, requer 
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lei; ao passo que ali a inversão é ope judicis, que, a critério do juiz, poderá ser feita quando a alegação 
for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.
(...) ocorrido o acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira aparência, prova de ve-
rossimilhança, decorrente das regras da experiência comum, que permita um juízo de probabilidade, 
o Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, só permitindo ao fornecedor afastar 
o seu dever de indenizar se provar – ônus seu – que o defeito não existe (art. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). 
Se cabe ao fornecedor provar que o defeito não existe, então ele é presumido até prova em contrário, ha-
vendo aí, portanto, inversão do ônus da prova ope legis, e não ope iudicis. (...)”. (CAVALIERI FILHO, 
Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 493).

Consoante pontuou o juízo a quo, “Assim, a elas caberia o ônus da comprovação de que a autora 
adotou uma conduta diversa daquela de servir em conformidade com a disponibilizado pelos fornecedores no 
ambiente self service”.

De fato, cabe às apelantes conhecer as recomendações de manuseio dispostas no manual, orientan-
do, se for o caso, os usuários das recomendações pertinentes, bem como fazendo advertências de seguran-
ça, não havendo, no caso em apreço, que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Como corretamente pontuado pelo juízo a quo, “Há inquestionável dor física e emocional àqueles que 
padecem de acidente como o aqui retratado, mormente a apelada que possui no cultivo à beleza física atributo 
necessário à sua atividade econômica. Se para as pessoas comuns o abalo emocional decorrente do sinistro, por si 
só, se mostra relevante, com maior intensidade podemos inferir àquela pessoa que exerce a profissão de modelo”.

O valor fixado a título de dano moral não deve ser arbitrado para favorecer a captação de lucro ou 
enriquecimento ilegal. Deve-se considerar as condições pessoais e econômicas das partes, havendo, dessa 
forma, moderação e razoabilidade no arbitramento do dano perseguido, atento às peculiaridades de cada 
caso.

A Desembargadora deste Tribunal, Sara Silva de Brito, relatora da Apelação Cível nº 8453-2/2009, 
lembra-nos que:

“quanto à indenização por danos morais, cabe ao juiz a difícil tarefa de arbitrá-los, sem que possibilite 
lucro fácil, nem se reduza a reparação a valor ínfimo ou simbólico. A doutrina e a jurisprudência têm 
procurado fixar diretrizes para o arbitramento do valor da indenização, traduzidas, por exemplo, nas 
circunstâncias do fato, nas condições do ofensor e do ofendido, no caráter pedagógico da condenação, na 
vedação ao enriquecimento sem causa, dentre outras”.

Então, vê-se que a indenização tem o condão de compensar o dano moral sofrido, bem como desi-
derato punitivo e pedagógico, impondo-se, todavia, cautela na quantificação indenizatória, conforme os 
parâmetros pautados acima e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a 
evitar o enriquecimento indevido.

A lesão e a dor inerente sofridas pela apelada, angústia e impotência em face do acidente, caracteri-
zam naturalmente o dano moral. Trata-se de transtornos inequivocamente indenizáveis, conforme as má-
ximas do senso comum, e não meros dissabores, porque trouxe reflexos maléficos no contexto existencial 
da apelada, que ficou com manchas de caráter permanente no local das queimaduras.

Obtempera-se que a não participação da apelada no concurso Miss Mundo Brasil fora noticiado 
pelo site oficial do evento e gerou grande repercussão no meio profissional de atuação da recorrida, resul-
tando do acidente de consumo e das consequências oriundas do mesmo, grande dor física, transtornos 
emocionais, abalos psíquicos, detrimento anímico, sentimento de revolta e indignação.

Para o jurista SÉRGIO BERMUDES:

“(...) 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 e a gravidade do 
dano por ela produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele outro princípio que veda que o dano se 
transforme em fonte de lucro. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, indenização não se destina 
a enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar o bom senso do julgador” (Artigo publicado 
na Revista de Processo 86/329-330).

Esse também é o magistério de MARIA HELENA DINIZ:

e repressão às costumeiras condutas abusivas, permitindo-se ao Poder Judiciário intervir nas relações 
consumeristas.

Cumpre registrar que, por se tratar a matéria discutida nos autos de relação de consumo, incide a 
responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de reparar os danos sofridos pelo consumidor (art. 14 
do CDC). Desta forma, cabe ao fornecedor/prestador de serviços a responsabilidade pelos danos causados 
aos consumidores, tanto morais como patrimoniais, independentemente da verificação de culpa.

Realizadas tais considerações, saliente-se que, do detido exame dos autos, observa-se os recorrentes 
não lograram comprovar fato extinto, impeditivo ou modificativo do direito da apelada.

Na hipótese, o juízo a quo decidiu a lide mediante a efetiva análise das provas dos autos. Portanto, 
não há se de falar em error in judicando, ileso, por conseguinte, o art. 5.º, LIV, da Constituição Federal.

O art. 14 do CDC, por sua vez, estabelece:

“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.
§ 1° 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:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido”.

A responsabilidade pelo fato do serviço – acidente de consumo – é objetiva, sendo  afastada  so-
mente quando comprovada a inexistência do defeito ou a  culpa  exclusiva  do consumidor ou de terceiro, 
conforme § 3º do art. 14 do CDC. 

A propósito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 
5ª edição, 2ª tiragem, p. 475):

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 
mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços forne-
cidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e 
de segurança, bem como os critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante 
os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 
atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O 
fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo 
pela qualidade e segurança dos mesmos” (g.n.).

A respeito, dispõe Paulo de Tarso Vieira Sanseverino (in Responsabilidade civil no Código do 
Consumidor e a defesa do Fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 207):

“Finalmente, no plano da responsabilidade por acidentes de consumo, a ampliação foi procedida pela 
regra do art. 17 do Código do Consumidor.
(...)
Um dos momentos em que houve ampliação do conceito de consumidor foi na responsabilidade pelo fato 
do produto e pelo fato do serviço, quando o CDC, em seu art. 17, equiparou a consumidor “todas as 
vítimas do evento”.

Destarte, a responsabilidade das apelantes é objetiva, incumbindo-lhe reparar os danos sofridos 
pela apelada, desde que evidenciado o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha na prestação do 
serviço, dispensada a comprovação da conduta culposa dos fornecedores.

A propósito, valho-me da doutrina de Sergio Cavalieri Filho, ipsis litteris:

“Temos aí, induvidosamente, uma inversão do ônus da prova quanto ao nexo causal, porquanto, em face 
da prova da primeira aparência, caberá ao fornecedor provar que o defeito inexiste, ou a ocorrência de 
qualquer outra causa de exclusão da responsabilidade. Essa inversão do ônus da prova – cumpre ressaltar 
– não é igual àquela que está prevista no art. 6º, VIII. Aqui a inversão é ope legis, isto é, por força de 
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Assim, deve ser mantido o quantum fixado pelo juízo a quo para danos morais em favor de PALOMA 
GAZERDIM SANTOS RODRIGUES VEGA.

Na mesma linha de intelecção:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CARTÃO DE CRÉDITO PARCIAL PROCE-
DÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO A relação existente entre as partes 
é inequivocamente de consumo, em razão da prestação de serviços entre a autora e o banco réu. Au-
sência de demonstração pelo réu, da legitimidade do débito cobrado da parte autora, que culminou 
com a inserção de seu nome nos rol dos maus pagadores Dano moral configurado, ante a conduta 
ilícita do réu. Dano mora in re ipsa. Fundamentos da sentença adotados nos termos do art. 252 
do Regimento Interno deste E. TJ-SP. Sentença mantida. Recurso do réu desprovido, nessa parte. 
INDENIZAÇÃO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO 
DE DANOS MORAIS DESCABIMENTO A indenização foi corretamente fixada pelo juiz 
singular, em valor condizente com os danos sofridos pela autora e em atendimento à sua fi-
nalidade, havendo apenas a necessidade de conversão da indenização fixada em salários mínimos, 
em moeda corrente. Recursos desprovidos, nessa parte. (TJ-SP - APL: 00006631420118260664 
SP 0000663-14.2011.8.26.0664, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 19/02/2015, 11ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2015). G.n.

A indenização por lucros cessantes restou corretamente fixada, em R$ 6.400,00 (seis mil e quatro-
centos reais), já que restou comprovado de forma satisfatória nos autos que durante 2 meses a apelada 
deixou de trabalhar em razão das sequelas oriundas do acidente de consumo, consoante se extrai dos 
documentos acostados aos autos.

Com relação ao ressarcimento das despesas com consultas médicas e medicamentos, totalizando 
R$1.622,30 (um mil seiscentos e vinte e dois reais e trinta centavos), também desmerece prosperar a 
irresignação recursal, já que as despesas restaram comprovadas nos autos.

Com relação à perda da chance, vê-se que a apelada logrou êxito em comprovar suas alegações, já 
que existem e-mails (convites) com datas de 07, 12 e 17 de julho de 2010, posteriores ao dia do acidente 
(03/07/2010), o qual impossibilitou a participação, em definitivo, da apelada naquele certame, mas o 
acidente de consumo ora em exame acarretou a perda de possibilidade da apelada concorrer à premiação 
e consequentes vantagens.

Sobre a teoria da perda de uma chance, ensina-nos Arnaldo Rizzardo (Arnaldo Rizzardo in 
Responsabilidade Civil. 6ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. pág. 32):

“Criou-se uma justificativa para conceder uma indenização quando há a perspectiva de um sucesso, de 
uma vantagem, de um ganho, de um prêmio, e, posteriormente, se retira ou se frustra essa previsão. É o 
que se convencionou denominar ‘teoria da perda da chance’, pela qual se concede uma indenização em 
favor daquele que perde a viabilidade da vantagem, ou pela frustração de uma oportunidade, de uma 
esperança”.
(...)
Para reconhecer o direito, deve, pois, despontar uma certa previsão, uma possibilidade de ganho, não se 
exigindo certeza. Indeniza-se porque se frustrou uma possibilidade existente, ou se impediu a participa-
ção em um evento que poderia levar ao ganho.

O simples fato de, no ano de 2011, a apelada ter participado do concurso e ficando como semifi-
nalista, em 18º lugar, não é suficiente para afastar a perspectiva de sucesso no ano anterior, já que a cada 
ano o certame envolve concorrentes diferentes.

Quanto à quantificação, fixou o juízo a quo que a indenização tomará por base o valor do prêmio e 
demais benefícios que foram agregados à vencedora do certame, fracionado pelo número de participantes, 
sendo que a quantificação ocorrerá em liquidação por artigos na fase processual posterior. Da análise de 
tal ponto não foi apresentada motivação apta a alterar o critério de quantificação fixado pelo juízo a quo 
(fracionado pelo número de participantes), como também, improspera a arguição de abatimento do valor 
da inscrição, por ausência de respaldo jurídico para tanto. 

Quanto aos honorários recursais, segundo o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, “O tribu-
nal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, 

“Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, 
agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos proba-
tórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base 
em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório 
ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz 
não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstân-
cias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação” (Revista Jurídica Consulex, nº 3, de 
31.03.97).

Como bem salientou o MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO no exame do AgRg no REsp 
906370 / RJ:

“o critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos 
morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 
moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não 
haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir 
o ato ilícito. Na espécie, entendo que o quantum fixado pelo Tribunal de origem não foge dos parâmetros 
seguidos por esta Corte Superior e de múltiplos precedentes alinhados com sua atuação moderadora, 
alicerçada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (STJ. AgRg no REsp 906370 / RJ. 
T4 - QUARTA TURMA. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe 18/10/2011).

Como a lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se estabelecer o valor da 
indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo 
do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Agora, cabe-nos analisar se a fixação da indenização por danos morais e por perda de uma chance 
ocorreu dentro dos parâmetros legais.

Acerca do critério utilizado pelo magistrado a quo para fixar o valor do dano moral, “no valor de 
R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), correspondentes a 12 (doze) vezes o valor de R$ 6.400,00 
(valor que balizou os prejuízos em lucros cessantes), período em que a postulante teve que aguardar para parti-
cipar do certame que se viu impedida por conta do acidente, quase que às vésperas de sua realização, operando 
os efeitos, com tal montante, sinalizado na fundamentação, além de servir como mecanismo pedagógico na 
contenção de novos acidentes atentatórios à segurança dos consumidores, restando inquestionável a capacidade 
econômico-financeira das rés em suportá-lo dada a notória solidez no mercado”, pontue-se que pode ser utili-
zado como base de indenização qualquer critério que o magistrado entenda como razoável e proporcional 
ao caso concreto. E, no caso em exame, considerando-se o montante fixado, a indenização revela-se ade-
quada, logo desmerece reparo tal ponto.

Os danos morais são evidentes pela dor experimentada pela apelada que necessitou ser submetida a 
acompanhamento com médico, ficou impossibilitada de exercer a profissão de modelo por um período, 
perdeu a chance de participar de um concurso internacional o Miss Mundo Bahia no ano do ocorrido, e 
apesar das marcas decorrentes da queimadura não configurarem cicatriz, configuram queimadura de grau 
2, e de caráter permanente, pois segundo o Laudo Técnico fls. 471/480, não há tratamento completa-
mente eficaz para este caso.

As consequências psíquicas desbordaram, em muito, do mero dissabor e aborrecimento corriqueiro 
a que o homem se encontra ordinariamente sujeito na vida em sociedade, afrontando a recorrente em sua 
esfera íntima e impondo-lhe profundo sofrimento.

Ademais, relevante ressaltar que o STJ firmou entendimento que o valor fixado a título de indeniza-
ção por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses que o quantum fixado se revelar irrisório ou 
exorbitante e, no caso em comento, não houve configuração de nenhuma das hipóteses. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 1. Nos termos da jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por 
danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou 
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 2. A 
revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria 
fático-probatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1340770 / SP, 
Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª Turma, DJ 10/05/2011).
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A relação jurídica em destaque configura-se como de natureza consumerista, sujeitando-se ao regi-
me protetivo do Código de Defesa do Consumidor.
A negativa de cobertura do sinistro configura-se abusiva, sobretudo quando o laudo da polícia 
técnica atesta, inequivocamente, que o condutor do veículo dos autores não foi o responsável pelo 
acidente, aliado à conclusão do laudo do perito que atestou não ser possível afirmar que o motorista 
teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente, não restando configurada, portanto, a comprova-
ção do nexo de causalidade entre a alegada embriaguez do motorista do veículo e o evento danoso
Acerca da controvérsia o STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez do segurado, 
por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando 
condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante 
para a ocorrência do sinistro.
Diante das normas protetivas ao consumidor e das provas constantes nos autos, vigora em favor da 
parte autora a alegação de perda total do veículo de sua propriedade, bem como da morte de seu 
preposto, condutor do veículo sinistrado, para fins de obtenção da indenização prevista na apólice.
São requisitos configuradores da responsabilidade civil a conduta ilícita, o dano e o nexo de causa-
lidade, elementos verificados no caso em apreço.
Confirma-se a tutela conferida no processo nº 8024534-27.2018.805.0000 para condenar a apelan-
te a pagar aos autores o prêmio do seguro contratado, com os acréscimos legais.
Do quadro delineado nos autos, a conduta da apelante de recusar o pagamento da indenização do 
seguro contratado, por constituir ilícita e ensejar abalo emocional e embaraços na vida dos recorri-
dos, configurou o dano moral e, portanto, o dever de indenizar, circunstância esta que supera um 
mero dissabor ou aborrecimento, ela atinge a esfera da personalidade.
A reparação pleiteada, do modo como reconhecida na sentença, mostra-se ajustada aos parâmetros 
da razoabilidade e proporcionalidade.
Descabe condicionar o pagamento do valor integral do veículo à apresentação pelo apelado do 
DUT devidamente assinado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, uma vez que as obrigações 
aqui tratadas não se vinculam.
Os lucros cessantes restaram comprovados nos autos, mediante a juntada dos contratos de presta-
ção de serviços e faturamento dos últimos três meses anteriores ao acidente, sendo devidos em razão 
da demora no pagamento do prêmio.
Para a atualização monetária deve ser utilizado o Índice de Correção Nacional de Preços ao Consu-
midor – INPC , por ser índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Com relação ao termo inicial do pagamento dos lucros cessantes e incidência da correção monetária 
e juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso, assim como a correção monetária sobre a 
indenização referente ao prêmio, enquanto os juros de mora deverão ser computados a contar da 
citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.
A verba indenizatória relativa aos danos morais fixada afigura-se adequada para atender o objetivo 
da reparação, desmerecendo qualquer ajuste que acarrete a redução do quantum estipulado, como 
requerido pelos autores no recurso adesivo.
Em relação aos honorários advocatícios, vê-se que o juiz de primeiro grau condenou as partes sope-
sando os critérios legais e atentando às peculiaridades da causa, de modo que não merece reforma 
a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0804245-38.2015. 805.0001, de 
Feira de Santana, na qual figura como apelante Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e, apelados 
Edson Barbosa da Silva e Rodogordo Transportes Ltda.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, confirmar a tutela defe-
rida no processo nº 8024534-27.2018.805.0000 e dar provimento parcial à apelação da parte ré para 
determinar o INPC como índice de atualização monetária e, dar provimento parcial ao recurso adesivo 
dos autores para fixar o termo inicial da indenização por lucros cessantes, incidência de correção mone-
tária e juros de mora a fluírem do evento danoso, do mesmo modo com relação à correção monetária 
incidente sobre a indenização relativa à perda do bem sinistrado.

no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

A majoração dos honorários de sucumbência na esfera recursal não é automática, devendo o julga-
dor avaliar o trabalho desempenhado na instância recursal, considerando, para tanto, os critérios estabe-
lecidos nos §§ 2º a 6º do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO 
- SERVIDOR EFETIVO - PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR LOCAL DE TRABALHO - VE-
DAÇÃO - LEI 11.717/1994, ARTIGO 1º (REDAÇÃO DADA PELA LEI 20.333/2014) E ARTIGO 
6º (REDAÇÃO ORIGINAL) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS - APLICAÇÃO - 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 1. O servidor ocupante do cargo efetivo de “Agente 
de Segurança Penitenciário” não faz jus à percepção de adicional por local de trabalho, tendo em vista a 
vedação contida na redação original do artigo 6º da Lei 11.717/94, reforçada com a nova redação dada 
ao artigo 1º pela Lei 20.333/2014, não se aplicando igual raciocínio aos servidores que exerceram esta 
função a título temporário até o advento da nova redação dada ao mencionado artigo 6º. 2. Nos termos 
do §11º do art. 85 do CPC/15 deve o tribunal, quando do julgamento do recurso, majorar os 
honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho extra exigido em grau recursal, 
sem perder de vista, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do mesmo artigo, bem como 
os respectivos limites da fase de conhecimento. 4 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 3. Negar 
provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.188036 -9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/0017, publicação da 
súmula em 17/08/2017). G.N.

Na hipótese, considerando, principalmente, a natureza e a importância da causa, bem como, o 
trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para a tramitação do recurso, concluiu-se que os 
honorários fixados em primeira instância, em 15% sobre o valor da condenação, foram suficientes para 
remunerar também o trabalho nesta esfera recursal, não se justificando proceder à majoração.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, ne-
ga-se provimento aos recursos de Apelação interpostos, mantendo-se, in totum, a sentença recorrida. 

*****

(TJBA – Apelação nº 0804245-38.2015.8.05.0080. Relator(a): Des. Jatahy Júnior, Quinta 
Câmara Cível, Julgado em 30/04/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 
DE SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IM-
PUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERDA 
TOTAL. MORTE PREPOSTO DAS RÉS. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 
PELA SEGURADORA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR DO 
VEÍCULO. EXCLUSÃO COBERTURA. LAUDO DEPARTAMENTO PERÍCIA TÉCNI-
CA. CULPA DO PREPOSTO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERITO JUÍZO. IMPOSSIBI-
LIDADE DE AFIRMAR QUE HOUVE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ENTEN-
DIMENTO STJ. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE PAGAR A 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA CONFERIDA NO PRO-
CESSO nº 8024534-27.2018.805.0000. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
PAGAMENTO INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À ENTREGA DOCUMENTOS DO 
SALVADO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. LUCROS CESSAN-
TES. COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO 
QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO. RECURSO ADESIVO. LUCROS CESSANTES. 
TERMO INICIAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EVENTO DANO-
SO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. 
JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. 
MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. 

Não merece acolhimento a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da 
sentença, pois da leitura do recurso é possível constatar as razões da insurgência da apelante para 
com a decisão, não havendo máculas formais na fundamentação do recurso.
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tabela FIPE, devidamente atualizado com juros e correção monetária, no prazo máximo de 15 dias (quin-
ze dias), sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Em juízo de retratação este Relator deu provimento ao agravo interno, reconsiderando a decisão 
agravada, para conceder a tutela recursal e determinar que a requerida procedesse ao pagamento do prê-
mio do seguro aos requerentes, nos moldes fixados na sentença, mediante a prestação de caução, bem 
como a ausência de gravames sobre o bem oferecido à caução, sob pena de revogação da tutela conferida, 
cópia da decisão juntada às 10/14 destes autos.

VOTO

A controvérsia na presente demanda versa acerca da negativa da seguradora de pagamento de in-
denização securitária referente a acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo do autor e 
na morte do seu preposto, sob alegação de agravamento do risco do objeto do contrato, com suporte no 
fato de que o preposto dos apelados havia ingerido bebida alcoólica, de acordo com o laudo pericial do 
Departamento da Polícia Técnica (fls. 198/202)

Inicialmente, com relação à preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da 
sentença, alegação formulada pelos autores nas contrarrazões, tem-se que não merece acolhimento, pois 
da leitura do recurso é possível constatar as razões da insurgência da apelante para com a decisão, não 
havendo máculas formais na fundamentação do recurso.

Rejeita-se a prefacial.
Transposta esta questão, passo à análise da apelação da parte ré.
Emerge da inicial que o autor celebrou contrato de seguro automotivo, perante a parte acionada, 

através da apólice nº. 011475, conforme observado nos elementos probatórios coligidos aos autos, com 
vistas à proteção do automóvel Scania P 340 A 6x2 (fls. 37/42), honrando o autor com o pagamento das 
parcelas do seguro. Assim, a ré, diante das informações fornecidas pelos requerentes, prontamente aceitou 
a pactuação, iniciando a cobertura securitária.

Contudo, narram os autores que no dia 17/10/2014, o veículo objeto da lide se envolveu em um 
acidente próximo à cidade de Filadélfia (Senhor do Bonfim), sendo atingido por um veículo de passeio, 
responsável pelo evento danoso, que não só causou danos irreparáveis no veículo segurado, como também 
resultou na morte do preposto da empresa autora.

Afirmam os demandantes que o sinistro foi comunicado à seguradora ré, a qual, em que pese o 
fornecimento por parte dos postulantes da documentação exigida, negou-lhes a indenização correspon-
dente ao veículo perdido, sob o fundamento de que houve agravamento intencional do risco do objeto 
contratado. Isso porque o laudo cadavérico apresentado pelo Departamento de Polícia Técnica constatou 
que o sangue do preposto, condutor do veículo, apresentava 1,5 dg/L de álcool etílico por litro de sangue, 
enquadrando-se na hipótese contratual de exclusão de cobertura (fl. 181).

Inicialmente é imperioso esclarecer que, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza 
consumerista e, portanto, deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Desta manei-
ra, a observância das normas que criaram mecanismos de proteção, bem como de prevenção e repressão 
às condutas abusivas deve ser perseguida.

A recorrente Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros afirma, em seu apelo, a errônea imputação 
da sua responsabilidade ao pagamento do prêmio, sustentando que “a cobertura do sinistro não cobre aci-
dente ocasionado sobre o efeito de substância intoxicante”, respaldada no laudo do IML, que atesta a presen-
ça de álcool no sangue da vítima, o que segundo a recorrente a desobriga do pagamento da indenização 
do seguro contratado.

Primeiramente, do exame dos autos, constata-se ser incontroverso o vínculo jurídico existente entre 
as partes litigantes, acrescentando que o conjunto probatório coligido aos autos robustece as alegações 
deduzidas na inicial de que efetivamente o veículo sinistrado sofreu prejuízos, decorrentes do sinistro 
narrado.

A parte autora fez prova de suas alegações, colacionando aos autos o documento da apólice, bem 
como o boletim de acidente de trânsito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, laudo de exame 
pericial do Departamento de Polícia Técnica, bem como fotos, documentos estes não impugnados pela 
recorrente.

Logo, compulsando os fólios do processo sub judice e a análise da vasta documentação carreada aos 
autos, extrai-se que as razões da apelante não merecem prosperar.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto pela ré Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e e recurso 
adesivo pelos autores Edson Barbosa da Silva e Rodogordo Transportes Ltda, respectivamente, em face da 
sentença de fls. 261/268, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e 
Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 
de Reparação de Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a 
ré a pagar à parte autora o valor equivalente a 100% (cento por cento) do bem, segundo a tabela FIPE, na 
data do acidente (17.10.2014), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo 
IGP-M, desde a citação; R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos danos emergentes, com juros de mora 
de 1% ao mês desde o pagamento (18.10.2014) e correção monetária pelo IGP-M a partir da citação; R$ 
9.900,00 (nove mil e novecentos reais), a título de lucros cessantes, ao mês, desde a data da negativa da 
liquidação (07.03.2015), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, a partir 
da citação, até o efetivo pagamento; R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano 
moral, com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (17.10.2014) e correção monetá-
ria, a partir da decisão até o efetivo pagamento;  Após satisfeita a obrigação do pagamento, determinou a 
entrega pelo autor à demandada, do documento de transferência do veículo devidamente assinado e livre 
de ônus até a data do sinistro. Condenou, ainda, a acionada ao pagamento de custas processuais, além de 
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora apelante recorre às fls. 270/284 sustentando que os autores não fazem 
jus à indenização pleiteada decorrente do sinistro indicado, ao argumento de que o condutor do veículo 
dirigia alcoolizado no momento do acidente.

Assim, destaca a recorrente que o pedido dos autores se enquadra em hipótese expressa da exclusão 
contratual, prevista nas Condições Gerais do Seguro, uma vez que o laudo cadavérico apresentado pelo 
Departamento de Polícia Técnica indicou que o sangue da vítima apresentava 1,5 dg/L de álcool etílico 
por litro de sangue.

Defende que a negativa de pagamento da indenização constitui ato legítimo fundamentado em 
cláusula contratual expressa de conhecimento do segurado.

Sustenta a recorrente ser indevida a indenização por danos morais, não sendo responsável pelos pre-
juízos que não estão dentro dos limites contratados, pugnando, se mantida a decisão, que seja reduzido 
o quantum indenizatório.

Aduz também que não houve comprovação dos lucros cessantes, assim como alega que não existe 
previsão de cobertura na apólice segurada.

Requer a aplicação do índice de correção monetária INPC em substituição ao IGP-M indicado na 
sentença, assim como que a indenização securitária com valor correspondente ao previsto na Tabela FIPE 
do veículo sinistrado seja condicionada à transferência do salvado para a seguradora, livre e desembara-
çado de quaisquer ônus.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso com a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 289/300, arguindo, em preliminar, ausência de impugnação es-

pecífica aos fundamentos da sentença e, no mérito, caso conhecido o apelo postula o não provido e 
majoração dos honorário advocatícios.

Outrossim, os autores interpuseram recurso adesivo de fls. 301/316, requerendo, inicialmente, os 
benefícios da gratuidade da justiça e pretendendo a reforma da sentença para a fixação do termo inicial 
dos lucros cessantes, dos juros moratórios e da correção monetária a data do evento danoso, por entender 
tratar-se de responsabilidade extracontratual, bem como fixar como termo inicial dos juros moratórios 
relativos à indenização pela perda do bem, o primeiro dia após o esgotamento do prazo de 30 dias e a 
correção monetária pelo IPCA, desde o evento danoso .

Postulam também os recorrentes adesivos que seja majorado o valor arbitrado a título de danos 
morais, para o mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como os honorários sucumbenciais 
para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Intimada a ré apresentou contrarrazões de fls. 331/345 ao recurso adesivo dos autores.
Em despacho de fl.05 foi determinada a intimação da ré para se manifestar sobre a preliminar sus-

citada pelo autor, deixando ela transcorrer in albis o prazo, conforme certificado à fl. 07.
Os autores ajuizaram pedido de tutela antecipada de nº 8024534-27.2018.805.0000, no sentido 

de que fosse determinado o pagamento imediato da quantia devida pelo bem sinistrado, no valor da 
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apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a 
teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl 
no REsp 1602690/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
27/11/2018, DJe 04/12/2018) (Grifado)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIO-
LAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. SEGURO. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME PRO-
BATÓRIO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE. NÃO OCOR-
RÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO AFASTADO. PRECEDENTES.1. Não há falar em nega-
tiva de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando 
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendi-
do pela parte. 2. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de que o julgamento antecipado da lide 
implicou cerceamento ao direito de defesa, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 
o que não é possível em sede de recurso especial por força da Súmula nº 7/STJ. 3. ‘A embriaguez do 
segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato 
de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente 
influiu decisivamente na ocorrência do sinistro’ (AgRg no ARE sp 57.290/RS, Rel. Min. Nan-
cy Andrighi, DJe 9/12/2011). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1297187/RS, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 
15/02/2013) (Grifado)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.CONDU-
TOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. AGRAVAMENTO DO RISCO.REE-
XAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial 
cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação 
imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que 
compete às instâncias ordinárias exercer juízo fundamentado acerca da necessidade, ou não, de dilação 
probatória, cujo reexame é vedado em âmbito de especial a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. 
Precedentes. 3. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não 
configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condi-
cionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante 
para a ocorrência do sinistro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento.” (AgRg no AREsp 389.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015) (Grifado)

Outrossim, indispensável trazer à colação trecho da sentença exarada pelo Magistrado de origem:

“Portanto, do conjunto probatório coligido aos autos, não há qualquer evidência de nexo causal entre 
consumo de álcool e o acidente, primeiro porque não se pode afirmar que o condutor do veículo segurado 
tenha ingerido bebida alcóolica, segundo que este foi vítima de conduta indevida de terceiro, que efe-
tuou manobra ilegal, ocasionando o violento acidente, que terminou por atingir o veículo da acionante, 
ocasionando a perda total do veículo e a morte do motorista.”

Assim, por consectário lógico da análise dos termos do pedido, juntamente com a prova colaciona-
da aos autos, mormente o laudo do Departamento de Polícia Técnica e o laudo pericial produzido pelo 
perito do juízo, outra solução não resta ao caso senão que a seguradora cumpra com os termos do quanto 
pactuado, de forma que, confirmando a tutela deferida no processo nº 8024534-27.2018.805.0000 (fls. 
10/14), deve a apelante pagar aos autores o prêmio do seguro contratado, com os acréscimos legais, con-
forme determinado na sentença.

Nessa esteira, devida a indenização do seguro, resta caracterizada a má prestação de serviço pela ré 
e, portanto, presente o nexo de causalidade ao pleiteado dano moral, em face dos constrangimentos que 
proporcionou à vida dos autores, suficientemente comprovados nestes autos.

Nesse diapasão, acerca da irresignação da apelante quanto à condenação ao pagamento de danos 
morais, cumpre destacar que são requisitos configuradores da responsabilidade civil a conduta ilícita, 
aquela praticada em desacordo com a ordem jurídica, o dano, lesão que acarreta prejuízo de ordem mate-
rial e/ou moral e o nexo de causalidade, liame que deverá existir entre o dano e a conduta ilícita.

Isto posto, destaque-se, em particular, que o laudo de exame pericial do Departamento de Polícia 
Técnica (fls. 198/202) atesta, inequivocamente, que a culpa foi do condutor do veículo de passeio, com-
provando que não houve qualquer participação do motorista do veículo dos autores no acidente, valendo 
aqui transcrever a conclusão do laudo:

“...o Perito conclui que, considerando os eventos a partir do instante da colisão entre os veículos 1, 2 e 
3, e após a análise das posições dos veículos, dos destroços, das marcas de atrito (sulcagem) e dos danos nos 
veículos, que culminou na sequência de eventos descritos e na morte de 04 (quatro) pessoas; que a causa 
do acidente foi à conduta indevida do condutor do veículo 2 (CORSA) que invadiu a contramão 
na tentativa de ultrapassagem do veículo 3 (CARRETA SCANIA) que trafegava a sua frente, indo 
de encontro com o veículo 1 (CARRETA VOLVO) que trafegava preferencialmente em sua mão e no 
sentido contrário, sendo que seu condutor não conseguiu evitar a colisão frontal e consequentemente a 
colisão do veículo 2 (CORSA) também com o veículo 3 (CARRETA SCANIA).” (grifos no original)

Por outro lado, embora o laudo expedido pelo IML tenha constatado a presença de 1,5 dg/L (um 
decigrama e cinco centigramas) de álcool por litro de sangue da vítima, como alegado pelo recorrente, o 
Julgador, cauteloso, diante da controvérsia, vislumbrou a necessidade de maiores esclarecimentos acerca 
dos fatos, por envolver conhecimentos técnicos e, de forma acertada, determinou a produção de prova 
pericial por perito nomeado pelo Juízo.

Pois bem, analisado o laudo pericial do expert do Juízo, acostado às fls. 235/243, fácil é perceber 
que foi conclusivo ao constatar que “Não é possível afirmar que o condutor do veículo havia ingerido bebida 
alcoólica. A alcoolemia encontrada na amostra de sangue coletado no coração pode ser resultado de produção 
endógena e ou fenômeno de redistribuição durante o processo de decomposição postmortem”.

Respondeu, ainda, o Sr. Perito, quando perguntado se o fato do corpo ter ficado submerso no 
açude por longo período poderia ter contaminado o sangue e ter comprometido o resultado do exame 
toxicológico disse que: “Sim, é possível que as condições em se encontrava o cadáver no momento da necrópsia 
influencie o resultado da dosagem de alcoolemia.”

Assim, confluente com o laudo pericial invocado, verifica-se que não se pode afirmar que o condu-
tor do veículo sinistrado teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Aliado a isso, vale o relevante 
registro de que ainda que ficasse constatado o estado de embriaguez do motorista “O STJ pacificou enten-
dimento no sentido de que a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso 
de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez 
foi causa determinante para a ocorrência do sinistro”, o que no caso em tela não restou comprovado, da 
leitura que se faz do laudo do Departamento de Polícia Técnica acostado aos autos, ficando claro que a 
vítima não teve qualquer participação no evento danoso, não restando configurada, portanto, a compro-
vação do nexo de causalidade entre a alegada embriaguez do motorista do veículo e o acidente.

A jurisprudência do STJ respalda o entendimento supra invocado, conforme se infere dos jul-
gados a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO 
DE SEGURO. CONDUTOR DO VEÍCULO: FILHO DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ DE-
TERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PRO-
BATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSONÂNCIA 
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO RE-
CONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.1. É firme a jurisprudência de am-
bas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava 
intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra 
alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) 
que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada 
a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado.2. É ônus da seguradora a 
prova da alcoolemia do condutor do veículo, que, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa 
de que o risco da sinistralidade foi agravado (CC, art. 7568). Tal suposição será afastada, tornan-
do devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria 
independentemente do estado de embriaguez (v.g., culpa do outro motorista, falha do próprio 
automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada).3. Na hipótese, entender de forma diversa 
do acórdão recorrido para concluir que o filho do segurado não estava embriagado no momento do aci-
dente, que essa condição não teria sido determinante para o agravamento do risco e de que o infortúnio 
iria ocorrer independentemente do referido estado de alcoolemia, demandaria o revolvimento fático-
-probatório dos autos, o que encontra óbice na súm 7 do STJ.4. A subsistência de fundamento inatacado 



REVISTA BAHIA FORENSE

412 413

REVISTA BAHIA FORENSE

A recorrente pleiteia no recurso que o pagamento do valor integral do veículo, de acordo com o 
previsto na tabela FIPE, como postulado pelos autores esteja condicionado à apresentação aos autos do 
DUT devidamente assinado e com firma reconhecida em nome da recorrente, livre e desembaraçado de 
quaisquer ônus, indicando o local onde se encontra o veículo sinistrado.

Na oportunidade, destaco o seguinte trecho da apelação:

“Diante do exposto, deve-se condicionar o pagamento do valor integral do veículo, de acordo com o 
previsto na tabela FIPE, mediante o Segurado, ora Apelado, venha a cumprir com a sua obrigação 
contratual, qual seja, apresentar aos autos o DUT devidamente assinado e com firma reconhecida em 
nome da seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus (financiamento, multas, impostos etc.), 
bem como indicar a localização física do salvado para recolhimento”.

Ocorre que, o Magistrado a quo acerca do pleito expressamente consignou na sentença quanto 
a obrigação dos demandantes de transferência do salvado à seguradora, após cumprida a obrigação do 
pagamento, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Vejamos:

“Após satisfeita a obrigação do pagamento, seja entregue pelo autor à demandada, o documento de trans-
ferência do veículo devidamente assinado e livre de ônus até a data do sinistro”

Desta forma, apresenta-se irretocável o entendimento do MM. Juízo a quo uma vez que as obriga-
ções aqui tratadas não se vinculam, de modo que descabe a postulação de se condicionar o pagamento do 
valor integral do veículo à apresentação pelo apelado do DUT devidamente assinado e com firma reco-
nhecida em nome da seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como a sua localização.

É o que se infere dos arestos a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO RECONHECI-
DA. INDENIZAÇÃO. VALOR DO BEM PELA TABELA FIPE À ÉPOCA DO SINISTRO. ART. 
781 DO CÓDIGO CIVIL. VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE 
DO SEGURADO POR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE. DOCUMENTOS PARA OB-
TENÇÃO DO SALVADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Mesmo 
em casos de seguro de veículo objeto de financiamento, deve ser observado o limite da indenização que 
deve respeito o valor do bem segurado (art. 781 do Código Civil), posto ser responsabilidade da devedora 
a quitação do financiamento, devendo a segurada quitar eventual saldo remanescente após o pagamento 
da indenização por parte da seguradora e eventual diferença a maior entre o saldo devedor e o valor da 
indenização previsto na apólice deve ser revertida em prol da segurada. 2. É descabida a pretensão 
da Seguradora em condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado e toda sua 
documentação pela segurada, bem como não deve aguardar a apresentação de saldo devedor pelo 
agente financeiro credor da segurada, uma vez que não há qualquer vinculação entre as obrigações. 
3. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJ-DF 20160410091396 DF 0008952-28.2016.8.07.0004, 
Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 7ª TURMA CÍVEL, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2018 . Pág.: 536-537)

Prosseguindo, o recorrente manifesta insatisfação com a sentença também no que se refere à con-
denação ao pagamento de lucros cessantes, pois entende que o recorrido não apresentou prova robusta e 
convincente de serem devidos, bem como aduz inexistir cobertura prevista na apólice.

É cediço que a indenização pleiteada pelos autores tem como objetivo recompor o prejuízo ocor-
rido com a demora no pagamento da indenização securitária, de forma que não podem ser presumidos, 
devem ser efetivamente comprovados.

Neste caso, a tese recursal não socorre a apelante, uma vez que os recorridos logram comprovar 
fazer jus à indenização por lucros cessantes, mediante a juntada dos contratos de prestação de serviços e 
faturamento dos últimos três meses anteriores ao acidente (Fls. 86/93).

Desta feita, mostra-se acertado o posicionamento do juízo primevo que, procedida a média do 
faturamento bruto nos meses que antecederam o acidente, correspondentes a julho/2014, no valor de R$ 
9.400,00; agosto no valor de R$ 13.000,00 e setembro no valor de R$ 7.300,00 (fl. 86), apurou como 
devido o valor de R$ 9.900,00. Assim, entendo que o valor fixado na sentença é razoável e compatível 
com o bem segurado, utilizado como fonte de renda com transporte de cargas.

No caso vertente, todos estes elementos foram muito bem sopesados pelo juízo primevo, que pro-
feriu sentença consonante a dinâmica dos fatos, de forma a se mostrar cabível a objurgada condenação.

Desse modo, a negativa ao pagamento da indenização securitária, por constituir conduta ilícita e 
ensejadora de abalo emocional, principalmente diante da existência de negócio jurídico válido celebrado 
entre as partes, ensejou o dano moral, revelando-se despicienda a sua demonstração em Juízo.

A propósito, o seguinte excerto:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO - INJUSTA 
RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO -NECESSIDADE DE 
INGRESSO NA VIA JUDICIAL PARA POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 
- RECONHECIMENTO DO ERRO POR PARTE DA SEGURADORA - CULPA CONFIGU-
RADA -ATRASO NO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE CAUSOU TRANSTORNOS 
AOS BENEFICIÁRIOS QUE FORAM PRIVADOS POR TEMPO RAZOÁVEL DA VERBA IN-
DENIZATÓRIA DEVIDA CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A ESFERA DE NORMA-
LIDADE E POR ISSO SÃO PASSÍVEIS DA CAUSAR DANO MORAL - INDENIZAÇÃO, NO 
ENTANTO, REDUZIDA PELA METADE PARA ATENDER AOS CRITÉRIOS JURISPRUDEN-
CIAIS -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 
9183638052008826 SP 9183638-05.2008.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 
19/01/2011, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2011)

Nesse diapasão, é cediço que a indenização por danos morais busca confortar a vítima pela prática 
de um ato ilícito, que gerou lesão de cunho íntimo, a qual não se consegue avaliar, entretanto, passível 
de ser estimada.

De fato, a circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, 
levando-se em consideração que se tratou não só de acidente com vítima fatal, mas, também, com a perda 
total do veículo, tendo o autor de aguardar a demora na remoção do corpo do seu preposto e do veículo 
que ficaram submersos em açude por longo tempo, o que por certo causou aflições e incertezas no autor.

Sendo assim, o prudente arbítrio do juiz para quantificação da indenização exige que não deva ser 
considerada, apenas, a situação econômica do causador do dano, porque, se tal for o critério, resvalar-se-á 
para o extremo oposto, com amplas possibilidades de propiciar ao ofendido o enriquecimento sem causa. 
Há que se atender, porém, e também com moderação, ao efeito inibidor da atitude repugnada.

Diante de tal conduta da fornecedora de serviços securitários, é indubitável que o dano decorreu 
do abalo à paz anímica do autor e de suas irresignações frente à situação que não provocou. Ao agir desta 
maneira, a ré incorreu em um ato ilícito, passível de indenização.

É de se ressaltar, nesse sentido, 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 repa-
ração do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, 
de outro lado, enriquecimento indevido.

Nesse sentindo o entendimento do Eminente Ministro Sidnei Beneti, no voto do AgRg no Agravo 
de Instrumento Nº1.082.051 - SC (2008/0161071-0):

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o 
ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indeni-
zação irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame 
demasiado ao ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta que o valor 
da indenização por dano moral não escapa ao seu controle, devendo ser fixado com temperança.

Desse modo, em relação aos parâmetros indenizatórios utilizados pelo Julgador para fixação do 
quantum indenizatório, também não merece acolhimento a pretensão deduzida na apelação, sob o ar-
gumento de que deve ser respeitado o limite indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) previsto na 
apólice de seguro, porquanto a condenação ocorreu em razão da negativa do pagamento do prêmio e não 
pela cobertura da indenização prevista no seguro.

Sendo assim, o entendimento é que a indenização pleiteada, do modo como reconhecida na sen-
tença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se ajustada aos parâmetros da razoabilidade e 
proporcionalidade, mantendo-se inalterada a condenação imposta para que sejam reparados os danos 
causados pela apelante.
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19/12/2014, data em que findou o prazo legal e contratual de 30 dias para pagamento da indenização 
pela seguradora ao segurado, nos termos da Circular 256 e 306 da SUSEP, item 14.

Assiste razão a recorrente quando alega que os lucros cessantes são devidos desde o evento danoso, 
pois foi quando o segurado esteve privado do uso do veículo sinistrado que servia de instrumento de 
trabalho.

Por oportuno, transcreve-se a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. UL-
TRAPASSAGEM. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA RECONHECIDA EM DEMANDA 
CONEXA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DEMORA NO CON-
SERTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA. MONTAN-
TE INDENIZATÓRIO. 1. Responsabilidade civil: comprovada a responsabilidade da transportadora 
para a ocorrência do sinistro relatado na inicial, a ela caberá arcar com os eventuais prejuízos havidos 
pela parte demandante. Responsabilidade da parte requerida, ademais, já reconhecida em feito conexo, 
atinente ao mesmo sinistro (AC nº 70055628788). 2. Lucros cessantes: é devido o pagamento, pelas 
requeridas, de indenização a título de lucros cessantes, correspondente ao período pelo qual restou o 
demandante impossibilitado de fazer uso de seu caminhão. Possibilidade de apuração do montante 
indenizatório em liquidação de sentença, nos termos da sentença. Responsabilidade solidária reconhe-
cida, a da seguradora corré até os limites da apólice, nos termos da fundamentação. 3. Danos morais: a 
demora injustificada no conserto do veículo sinistrado (mais de quatro meses), impedindo o demandan-
te, inclusive, de exercer seu labor, justifica a condenação da seguradora ao pagamento de indenização 
por danos morais. Montante... reparatório minorado, à luz do artigo 944 do CC/2002. Caso concreto 
em que descabe condenar a transportadora codemandada ao pagamento de tal verba reparatória, pois 
não dera causa a tal demora. 4. Ônus sucumbenciais: sucumbência mantida. Apelações parcialmente 
providas. Unânime.(TJ-RS - AC: 70074641408 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 
Julgamento: 28/09/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 02/10/2017)

No tocante ao termo inicial da incidência da correção monetária no cômputo dos lucros cessantes e da 
indenização securitária, a matéria deve ser analisada à luz do entendimento da Súmula 43 STJ que estatui:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

Nesse sentido, confira-se, ainda, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA 
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO -PRETENSÃO PELO RECONHECIMEN-
TO DA COBERTURA SECURITÁRIA - CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO QUE NÃO 
ESTÁ DESTACADA DO RESTANTE DO TEXTO CONTRATUAL -DESCUMPRIMENTO AO 
PREVISTO NO ART. 54, § 4º, DO CDC - AFASTAMENTO DA CLÁUSULA ABUSIVA -PRE-
CEDENTE DO STJ - COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% 
A CONTAR DA CITAÇÃO - ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL -CORREÇÃO MONETÁRIA 
CALCULADA PELA MÉDIA DO IGP/INPC A CONTAR DO EVENTO DANOSO – DECRE-
TO FEDERAL Nº 1544/95 E SÚMULA Nº 43 DO STJ -PRECEDENTE DO STJ - INVERSÃO 
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DETERMINADO NA SENTENÇA Apelação Cível n.º 1.260.397-
1 fls. 16/33RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Ac. un. nº 43.139, da 
9ª CC do TJPR, na Ap. Cível nº 1.105.829-8, de Curitiba. Rel.º Des.º LUIZ OSORIO MORAES 
PANZA , in DJ 22/01/2014)

Quanto aos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes devem fluir do evento danoso, por 
decorrer de responsabilidade extracontratual.

A propósito, o precedente que segue:

Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de reparação de danos. Acidente de trânsito. Colisão 
traseira. Demora no pagamento do seguro. Denunciação à lide da empresa seguradora. Sentença de 
procedência, com condenação da ré e da seguradora, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes 
equivalentes à renda do veículo acidentado, abrangendo o período de indisponibilidade entre a data do 
acidente e o recebimento da indenização securitária, todo a ser liquidado em fase própria. Inconformis-
mo que não se sustenta. Colisão traseira que gera presunção de culpa, a qual não restou afastada pela 

Deve-se fazer menção ainda que não merece acolhimento a alegação da apelante de inexistên-
cia de cobertura para lucros cessantes na apólice, não podendo por isso ele responder além dos limites 
contratados.

Isto porque, assim como para o dano moral, a indenização por lucros cessantes não decorre de 
imposição contratual, mas em razão da demora no pagamento do prêmio.

Logo, nada a reformar na sentença recorrida a tal título.
Por último, a apelante requer que seja aplicado o índice de correção nacional de preços ao consu-

midor – INPC, ao invés do IGP-M determinado na sentença.
Assiste razão à recorrente, pois consoante entendimento desse Tribunal a atualização deve ser com 

base no INPC, por ser índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SE-
CURITÁRIA. I – RECURSO DA SEGURADORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR DA PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA 
OCORRIDO EM 18/08/2009. RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE CAU-
SADA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA EM 16/03/2010. RESPEITO AO 
PRAZO ÂNUO, PREVISTO PELO ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÕES DE 
FUNDO. AUTORA BENEFICIÁRIA DE SEGURO DE VIDA CELEBRADO COM A EMPRESA 
RÉ. DEVER DE INDENIZAR. INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDEN-
TE DE TRABALHO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CON-
TRÁRIO. RISCOS CONTRATUAIS PRESERVADOS. COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO 
AOS ARTIGOS 757 E 760, DO DIPLOMA SUBSTANTIVO. II – RECURSO ADESIVO. DEVER 
LEGAL DE RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS MENSAIS PAGOS APÓS O SINISTRO. EXAURI-
MENTO DA APÓLICE CONTRATADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
DA SEGURADORA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO PELO SENTENCIANTE. 
INPC. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. III – APELAÇÃO NÃO PRO-
VIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJBA, Apelação n.º 0023882-
27.2010.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator(a): Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 
Julg.: 12/12/2017, DJE: Disponibilizado em 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULO. SEGURO DPVAT. 
PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA LÍDER SEGUROS. PRECLUSÃO. PRELIMI-
NAR RESOLVIDA QUANDO DO SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. 
PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
EXIGÊNCIA DE LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS DE 
SUPLANTAM A NECESSIDADE DO LAUDO DO IML. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMI-
NAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGA-
MENTO A MENOR. DIREITO DE PLEITEIAR A COMPLEMENTAÇÃO JUNTO AO PODER 
JUDICIÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. LESÃO NO JOELHO DIREITO, GRADA-
ÇÃO EM 50%. VALOR DEVIDO A SER PAGO PELA APELANTE R$ 776,25 (SETECENTOS E 
SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS. REFORMA NESTE PONTO. CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IGPM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO 
PARA O INPC. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. PLEITO PARA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA TANTO. MA-
NUTENÇÃO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTI-
DA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501945-11.2017.8.05.0080, Relator(a): Gardenia Pereira 
Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 08/10/2018)

Nesse momento, cumpre analisar o recurso adesivo dos autores.
Inicialmente, pretendem os recorrentes o benefício da gratuidade da justiça, sob a justificativa de 

não possuírem condições para arcar com as custas processuais.
Defiro a gratuidade recursal requerida, considerando que a recorrente é microempresa, tendo sido 

vítima de acidente de trânsito com seu preposto como vítima fatal e sem o devido pagamento das inde-
nizações pelo seguro, consoante se observa de todos os elementos constantes dos autos. Ademais, à vista 
dos documentos de fls. 317/328, verifica-se que a situação financeira da recorrente comprova a situação 
de miserabilidade jurídica por ela alegada.

Insatisfeitos com o teor do julgado, os autores pugnam pela reforma da sentença para fixar como 
termo inicial do pagamento dos lucros cessantes, juros de mora e correção monetária, o evento danoso, 
qual seja, o dia 17/10/2014 (data do acidente) ou, subsidiariamente, que fixe como termo inicial o dia 
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(TJBA – Apelação nº 0096011-64.2009.8.05.0001. Relator(a): Desa. Heloísa Pinto de Freitas 
Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Julgado em 21/08/2018.)

DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRA-
SEIRA. IMPRUDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. VITIMA. INCAPACIDADE PERMANEN-
TE. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 
85, § 2º FIXAÇÃO. CONFORMIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I- Comprovada a ilicitude da conduta, no trânsito, provocada por imprudência do condutor do 
veículo, resultando prejuízo à parte, configura o dano moral, indenizável nos termos do art. 186, 
do Código Civil.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato e o dano causado, comprovada pelos 
documentos acostados e pela perícia médica realizada, enseja a devida reparação.
III- A extensão do dano, que causou à autora a incapacidade permanente, total e multiprofissional 
para o trabalho, com sequelas irreversíveis, a exemplo da perda da visão, déficit cognitivo em 75%, 
e necessidade de acompanhamento médico periódico, deve ser considerada, na fixação do quantum 
indenizatório, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV - O dano material, por sua vez, por envolver despesas hospitalares, medicamentos e cirurgia 
reconstrutora, será apurado em liquidação, conforme determinação sentencial.
V - Constatado o zelo e o trabalho realizado pelo advogado, os honorários devem ser fixados, se-
gundo ao arbítrio do juiz, respeitado o limite legal e em consonância ao disposto no artigo 85, §2º 
do CPC, razão da manutenção da sentença em sua inteireza.
RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0096011-64.2009.8.05.0001, de Salvador, 
em que figuram como Apelante LOJAS INSINUANTE LTDA e como Apelada JACQUELINE DOS 
SANTOS ALMEIDA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO 
RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

RELATÓRIO

JACQUELINE DOS SANTOS ALMEIDA ajuizou ação de indenização por danos material e mo-
ral, decorrentes de acidente de trânsito, contra LOJAS INSINUANTE e DTL BRASIL LTDA, processo 
autuado sob o n.º 0096011-64.2009.8.05.0001, com trâmite na 16ª Vara de Consumo da Comarca 
de Salvador.

Informou que estava em companhia de uma amiga, condutora do veículo Fiat/Uno de placa JOU-
8677, na Rodovia BA099, sentido Guarajuba - Praia do Forte, quando precisou reduzir a velocidade em 
razão de um congestionamento e foi surpreendida com o caminhão Mercedes Benz de placa JLL 5164 
que colidiu de forma inesperada na parte traseira do automóvel em que se encontrava, causando um 
grande engavetamento de veículos (fls. 15/16).

Afirmou que sofreu inúmeras fraturas, traumatismo cranioencefálico, hemorragia cerebral e, em 
consequência, ficou com problemas de visão e mau funcionamento de alguns órgãos, como rins e baço, 
além das cicatrizes em diversas partes do corpo e das sequelas físicas e psicológicas (fl. 17).

Alegou que precisa de cirurgia plástica reparadora, cujo valor foi orçado em R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), além dos gastos com medicamentos e exames (fl. 18).

Requereu a procedência da ação, a fim de condenar as partes acionadas ao pagamento de indeni-
zação à Autora, pelo dano moral sofrido, e dano material no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
além da realização de perícia médica, para comprovação das sequelas e da necessidade da cirurgia plástica 
reparadora.

Instruiu a inicial (fls. 13/30) com diversos documentos.

prova carreada aos autos. Parte autora que comprovou o evento através de Brat e de Boletim de Ocor-
rência, bem como demonstrou o prejuízo material e lucros cessantes, eis que vem a ser sociedade que tem 
por objeto social locação de veículos, agência de viagens e transporte coletivo de passageiros. Termo inicial 
dos juros moratórios que devem ser fixados a partir do evento danoso, ou seja, a partir da data da 
consolidação dos lucros cessantes, nos termos do verbete sumular nº 54, do E. STJ. Inexistência 
no decisum de qualquer dos defeitos apontados no art. 535 (atual 1022) do CPC, mostrando-se, comple-
to, justificado e regularmente fundamentado. Embargante que pretende o reexame do julgado na parte 
que lhe fora desfavorável. Desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 03952075720148190001 RIO DE 
JANEIRO CAPITAL 17 VARA CIVEL, Relator: HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 
21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação securitária, 
ao contrário do que defendem os recorrentes, devem ser computados a partir da citação, considerado que 
o valor devido decorre de responsabilidade contratual.

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) SEGURADORA - JUROS DE 
MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL “A 
correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do 
seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. A jurisprudência deste 
Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os 
juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito 
contratual” (AgRg no REsp 1328730/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016).
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MA-
TERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ. DESERÇÃO. 
PREPARO RECOLHIDO DE FORMA ANTECIPADA PELA APELANTE E EM DUPLICIDA-
DE. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
SEGURADORA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CAUSADOR DO DANO E DA 
SEGURADORA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 
CÍVEL DA SEGURADORA RÉ. REQUERIMENTO DE NÃO APLICAÇÃO DE JUROS MO-
RATÓRIOS SOBRE AS COBERTURAS CONTRATADAS E PEDIDO DE DESCONTO DOS 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA CONTRATADA. 
INACOLHIMENTO DAS TESES. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE AS COBER-
TURAS CONTRATADAS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA DA SEGURADORA. CONSTI-
TUIÇÃO EM MORA COM POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS COBERTURAS 
CONTRATADAS E DISCUTIDAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DESCONTÁ-
VEIS DA COBERTURA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSTA À 
SEGURADORA DE ARCAR COM OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA [...] RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 0040884-51.1999.8.24.0038, de Joinville, rel. 
Des. Rubens Schulz, j. 25-10-2016).

Pretendem ainda os recorrentes a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos 
morais.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que o valor foi fixado na sentença atendendo-se aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da fundamentação exposta quando da aná-
lise do recurso da parte demandada.

Por último, em relação à condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários ad-
vocatícios, vê-se que o juiz de primeiro grau fixou o percentual de 15% sopesando os critérios legais e 
atentando às peculiaridades da causa, de modo que também não merece reforma neste aspecto a sentença 
objurgada.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e, no mérito, confirmar a tutela deferi-
da no processo nº 8024534-27.2018.805.0000 e dar provimento parcial à apelação da parte ré para 
determinar o INPC como índice de atualização monetária e, dar provimento parcial ao recurso adesivo 
dos autores para fixar o termo inicial da indenização por lucros cessantes, incidência de correção mone-
tária e juros de mora a fluírem do evento danoso, do mesmo modo com relação à correção monetária 
incidente sobre a indenização relativa à perda do bem sinistrado.

*****
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Em decorrência do acidente, a Apelada sofreu diversos infortúnios, físicos e emocionais, com se-
quelas irreversíveis, inclusive a perda da visão do olho esquerdo e a incapacidade permanente para o 
trabalho, nos termos do laudo pericial acostado aos autos, às fls. 263/315.

Infere-se do laudo pericial, a existência do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido (colisão 
na traseira do veículo) e as lesões sofridas por ela, parte autora, ora apelada, que resultou em sequelas 
irreversíveis, inclusive perda da visão do olho esquerdo.

Constatou-se, ademais, a incapacidade permanente, total e multiprofissional para o trabalho, em 
consequência das lesões cerebrais, referidas nos inúmeros exames colacionados a estes autos.

Extrai-se do referido laudo pericial, precisamente às fls. 314/315, que:

“Há nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 07/12/2008, descrito no Boletim 
de Ocorrência PM-BA-DER-BA Nº 88/2008 (Fls. 22-25), e as lesões sofridas pela Autora, com 
sequelas irreversíveis.

No conjunto, particularmente em função das sequelas neurológicas, com ênfase no Déficit Cog-
nitivo, Déficit de memória e Epilepsia pós-traumática, a Autora apresenta-se com danos ana-
tômicos e limitações funcionais que repercutem em seu patrimônio físico e psíquico em grau 
intenso (75%). No que se refere à Incapacidade para o Trabalho, o quadro clínico da Autora é 
compatível com Incapacidade Permanente, Total e Multiprofissional.”

Vale ainda ressaltar que:

Incapacidade Permanente: aquela insuscetível de alteração com os recursos da terapêutica, rea-
daptação e reabilitação disponíveis à época da avaliação pericial.
Incapacidade Total: a que gera a impossibilidade de desempenho de atividade laboral, não permi-
tindo atingir a média de rendimento, alcançada em condições normais, pelos servidores do cargo, 
ou emprego do examinado; reduz a capacidade para a execução de qualquer atividade ou ocupação.
Multiprofissional: é aquela em que o impedimento abrange diversas atividades profissionais.

Exsurge dos autos e dos elementos probatórios deles constantes, que a apelada Jacqueline dos 
Santos Almeida sofreu, em razão do acidente referenciado, traumatismo cranioencefálico gravíssimo e 
inúmeras sequelas, a exemplo de:

Hemorragia intraparenquimatosa extensa; fratura de ossos temporais, aumento de partes moles nas 
regiões periorbitária, frontal e temporal esquerda, com enfisema subcutâneo; ostomastoidite aguda 
à direita, Sinais de fratura esfenoide – zigomático – temporal à esquerda, com desalinhamento de 
fragmentos ósseos e provável hemossinus difuso; contusões hemorrágicas na transição frontal-tem-
poral bilateralmente em fase subaguda; fraturas dos ossos temporais com desnivelamento na porção 
escamosa à esquerda e linear na porção petrosa contra lateralmente. fraturas de osso malar à esquer-
da e preenchimento dos seios maxilares, seio esfenoidal e células etmoidais com material com den-
sidade intermediária (hemossinus); com sequelas permanentes em que se incluem perda de visão do 
olho esquerdo, déficit cognitivo e de memória, como bem ressaltado, também, pela médica perita.

Evidencia-se dos autos, ainda, o nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade da Recorrida, 
conforme demonstram o laudo pericial e os demais documentos que compõem o acervo probatório, que 
ora se analisa.

Existindo o ato ilícito e tendo como resultado o consequente dano, devida é sua reparação, segundo 
a disciplina do artigo 927 do Código Civil, que vale conferir:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo.” (destaquei)

Comprovada também resultou a existência de culpa do condutor do veículo da Apelante que, em 
decorrência da direção imprudente, deu causa ao evento danoso, fazendo incidir, na espécie, a sua respon-
sabilidade da demandada, pela reparação do dano.

É o que se extrai do disposto no artigo 932 do Código Civil.

A primeira Ré, Lojas Insinuante, apresentou a contestação (fls.89/94), requerendo, preliminarmen-
te, a extinção do processo nos termos do artigo 267, do CPC/73 e, no mérito, a improcedência da ação. 

A réplica foi apresentada às fls. 210/214.
Constata-se da certidão de fl. 225, que a segunda acionada, DTL Brasil, apesar de devidamente 

citada, não apresentou contestação.
A Insinuante, primeira acionada, requereu a produção de prova pericial (fl. 236), deferida pelo 

MM. Juízo, com fulcro no artigo 465 do CPC/2015 (fl. 242).
Constata-se do laudo pericial, de fls. 263/315, a existência do nexo de causalidade entre o acidente 

ocorrido (colisão na traseira do veículo) e as lesões sofridas por ela, parte autora, ora apelada, que resultou 
em sequelas irreversíveis, inclusive, perda da visão do olho esquerdo.

Ademais, constatou-se a incapacidade permanente, total e multiprofissional para o trabalho em 
consequência das lesões cerebrais.

As partes manifestaram-se sobre o laudo pericial às fls. 404/407.
Na audiência de instrução, de fls. 493/495, ouviram-se as testemunhas e o depoimento pessoal da 

parte Autora.
As alegações finais foram apresentadas na forma de memoriais, pela Autora às fls. 517/524 e pela 

Ré às fls. 496/502.
A sentença, de fls. 525/534, decretou a revelia da DTL Brasil, julgou parcialmente procedente a 

ação e condenou as Rés, solidariamente, a pagar à Autora o valor correspondente a 1.000 (mil) salários 
mínimos, a título de indenização por dano moral e em danos materiais a serem apurados em liquidação.

Impôs às Acionadas o ônus da sucumbência, condenando-as ao pagamento das custas e honorários 
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, a primeira Acionada interpõe Apelação e alega ser absurdo e fora dos padrões o 
valor da condenação em dano moral, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 
(fls. 536/557).

Requer a reforma da sentença, em razão do excesso no quantum condenatório, inclusive no tocante 
aos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 562/574, reiterando as sequelas irreversíveis sofridas pela Apelada, além da in-
capacidade permanente, total e multiprofissional para o trabalho, nos termos dos documentos acostados 
e do laudo pericial, requerendo a manutenção da sentença.

Estando o processo hábil ao julgamento examinei-os e elaborei o relatório, com o qual encaminho 
os autos à Secretaria da Câmara para inclusão do processo em pauta.

VOTO

Submete-se a apreciação desta Corte o direito de JACQUELINE DOS SANTOS ALMEIDA ser 
indenizada por dano moral e material, em contraposição à pretensão da Acionada de reformar a sentença, 
que julgou procedente, em parte, a ação indenizatória, em face das sequelas resultantes do acidente auto-
mobilístico descrito na exordial.

Estão presentes as condições de admissibilidade do recurso, razão de seu conhecimento.
A teor do disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Litteris:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (grifei)

Evidencia-se, ao exame dos autos, que a Apelada foi vítima de acidente automobilístico decorrente 
de imprudência do preposto da Apelante, que conduzia o veículo de forma imprudente, colidindo na 
parte traseira do automotor node se encontrava a postulante.

Pelo acervo probatório, restou demonstrado que a Recorrida se encontrava parada no congestiona-
mento quando o automóvel no qual se encontrava, foi violentamente atingido na traseira pelo caminhão 
conduzido por empregado da Recorrente.
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MO-
RAIS E ESTÉTICOS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 
ENTRE CONDUTA E EVENTO DANOSO E REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓ-
RIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO 
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
COM PENSIONAMENTO MENSAL DE CUNHO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO 
ESPECIAL DO DNIT
1. Em suas razões recursais, o DNIT alega que não há nexo de causalidade entre a ação do agente 
estatal e o dano ocorrido e que o Tribunal a quo deixou de valorar adequadamente as provas conti-
das nos autos e que o valor fixado a título de indenização é exorbitante.
2. A Corte de origem, lastreada nos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu pela 
existência de responsabilidade do ente estatal pelo acidente ocorrido. Desse modo, alterar o que foi 
decidido na instância a quo demanda reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não 
se admite nesta estreita via recursal, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à questão do quantum indenizatório, outra conclusão não pode haver senão a aplicação, 
mais uma vez, da Súmula 7/STJ, porquanto adotar posicionamento distinto do proferido pelo 
aresto confrontado implicaria, necessariamente, reexame da matéria probatória, o que é inviável no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma 
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente 
fundamentada, a controvérsia.
5. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de 
erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos 
interesses do recorrente.
6. Quanto à questão de fundo, o recorrente aduz que “o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ é pacífico no sentido de majorar os danos morais e de reconhecer a cumulação da 
pensão mensal de cunho civil e a aposentadoria por invalidez previdenciária, nos casos de acidentes 
decorrentes de omissão ocasionada pelo DNIT, que causar perda da capacidade laborativa”.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores 
fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitantes ou insignificantes, 
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o 
caso dos autos. A verificação do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

(...) (destaquei) (REsp 1693792/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 24/10/2017, DJe 19/12/2017)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSA-
ÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS 
PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSA-
ÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCOR-
RÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO 
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COM-
PENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à com-
pensação 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 exagerada, o que não está caracterizado neste processo.
10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido. (grifei) (REsp 1646276/
RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 
14/08/2017)

O quantum indenizatório:

Verbis:
“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do traba-
lho que lhes competir, ou em razão dele;”

Discorrendo sobre a responsabilidade civil, o doutrinador PAULO NADER esposou seu entendi-
mento acerca do tema nos seguintes termos:

“(...) a função primordial da responsabilidade civil é restaurar o equilíbrio das relações sociais, no 
limite do possível; é de natureza reparatória. O seu norte é a justiça dos casos concretos, visan-
do a deixar indene a vítima. Tratando-se de danos patrimoniais, este objetivo se encontra mais 
próximo de ser alcançado, ressalvando-se as hipóteses em que o ofensor não disponha de recursos, 
nem exista a garantia do seguro. A função intimidativa ou de prevenção se nos afigura decorrência 
da função reparatória. Condena-se o autor de danos, em um primeiro plano, a fim de se atender a 
vítima, proporcionando-lhe justiça; em um segundo plano, condena-se para se evitar a reincidência 
ou para que as pessoas não violem os direitos subjetivos de outrem.” (destaquei) (Curso de direito 
civil, volume 7: responsabilidade civil. 6ª ed. rev., atual. e ampl. – RJ: Forense, 2016, pág.: 44.)

É certo que a Apelante não nega a existência do dano, nem tenta amenizar a sua responsabilidade, 
apenas tenta subestimar a dor da vítima, na tentativa improfícua de reduzir o valor da indenização. Por 
isto, insurge-se veementemente, quanto ao valor estipulado a título de indenização por dano moral, ale-
gando ser o mesmo exagerado e sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, a indenização, como se sabe é aquilatada pela extensão do dano, a teor do disposto no 
artigo 944 do Código Civil, como se vê.

In verbis:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Depreende-se dos autos que a vítima sofreu danos irreversíveis e irreparáveis, vez que perdeu a visão 
do olho esquerdo, ficou incapacitada, permanentemente, para o trabalho, necessitando de acompanha-
mento médico periódico, bem como de ajuda para desenvolver atividades cotidianas simples, exceto para 
sua higiene pessoal.

Ademais, restou comprovado que a Recorrida faz uso de medicamentos para evitar crises epilépticas 
e convulsivas, além das enxaquecas, tendo havido ainda, perda significativa da sua capacidade cognitiva 
(75%), decorrente do traumatismo cranioencefálico, sofrido no acidente. E, apesar de decorrido quase 
10 anos do fato, não houve melhora no quadro clínico do seu quadro clínico, conforme se constata do 
laudo pericial juntado aos autos.

Nesse aspecto, válida é a lição do professor PAULO NADER ao discorrer sobre a reparação do 
dano:

“(...) a responsabilidade civil se estrutura em função dos danos produzidos. Assim, as reparações 
se justificam apenas diante de danos efetivamente comprovados. Relevante não é só a constatação 
de sua ocorrência, mas ainda a sua natureza e extensão. Pode-se afirmar que o valor do ressarci-
mento está na razão direta da extensão dos danos. Tal orientação se aplica igualmente na res-
ponsabilidade contratual, consoante a disposição do art. 413, que autoriza o juiz a reduzir o valor 
da cláusula penal, quando necessário ao equilíbrio da relação. A extensão dos danos, via de regra, 
se define no momento ou logo após a conduta do agente; entretanto, há hipóteses em que a 
extensão se modifica com o passar do tempo, seja com a sua diminuição ou agravamento. Se 
a alteração se opera no curso da ação judicial, a prova técnica registrará o verdadeiro alcance 
do dano, ao qual deverá corresponder o decisum. (realcei) (Curso de direito civil, volume 7: 
responsabilidade civil. 6ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, págs.: 113/114)

Em situações análogas, o STJ decidiu pela impossibilidade de revisão do quantum indenizatório, 
quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso.

Confiram-se os julgados:
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Entendo, pois, que a sentença analisou criteriosamente e de forma conjunta, as provas constantes 
dos autos, concluindo de modo correto pela culpa da Apelante com a consequente reparação do dano, no 
valor mínimo à compensação da dor emocional. 

Frise-se ademais que, por se tratar de pessoa jovem, recém-formada, e efetivamente cheia de espe-
rança no futuro, não pediu pensionamento vitalício, provavelmente por não esperar, ou, por não querer 
acreditar que se tornaria incapaz, em razão do evento danoso.

Considerando pois, que a vítima não mais poderá trabalhar em razão de sua incapacidade total e 
multiprofissional, que gera a impossibilidade de desempenho de atividade laboral, não permitindo atingir 
a média de rendimento, alcançada em condições normais, pelos servidores do mesmo cargo, ou emprego, 
vez que tem reduzida a capacidade para a execução de qualquer atividade ou ocupação, além do fato 
de que a sua incapacidade multiprofissional abrange diversas atividades, não se pode sequer pensar em 
redução do valor indenizatório.

Ademais, na hipótese, a indenização terá cunho também alimentar, em razão da apelada não mais 
poder trabalhar para prover o seu sustento.

 Além de todas essas circunstâncias tem-se que a vítima ainda experimenta momentos de profunda 
angustia e depressão, caracterizando, de forma irrefutável, o caráter extra patrimonial da reparação do 
bem lesionado.

Entendo, portanto, que o valor arbitrado a título de dano moral, está de acordo com o dano físico 
e emocional sofrido pela Apelada, como demonstram as provas dos autos, em decorrência do acidente 
de trânsito provocado por imprudência do preposto da Apelante, tendo sido observados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, descabendo qualquer alteração, na hipótese.

No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, imprescindível é a análise do tema à luz 
do Código de Processo Civil 2015, que disciplina a matéria em seu artigo 85, in verbis:

“Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre 
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em 
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos 
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a 
fase de conhecimento.

(...)
Constata-se, in casu, que o processo foi bem instruído na fase de conhecimento, demonstrando o 

zelo e o trabalho realizado pelo advogado, sendo justo o valor arbitrado pelo juiz a quo.
Entretanto, o quantum estabelecido ficou no limite legal máximo, descabendo majoração dos ho-

norários, ou minoração, como pede a apelante, em razão do disposto no §11 do artigo 85 do CPC, acima 
citado.

Pelas razões expendidas, conclui-se que é irretocável a sentença guerreada, proferida em perfeita 
consonância com a prova dos autos, em conformidade com a lei e a jurisprudência aplicáveis à espécie, 
devendo ser mantida em sua inteireza.

Nestes termos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

*****

No que concerne ao quantum indenizatório, para que se possa chegar a um valor justo é necessário 
que o magistrado, diante da análise do caso concreto, atente-se à extensão do dano; ao comportamento 
dos envolvidos; às condições econômicas e sociais das partes; à repercussão do fato e aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor da indenização por dano moral deve atender ao caráter de punição do infrator, no sentido 
de que este seja desestimulado a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros, e ao caráter compensa-
tório em relação à demandante lesionada.

Assim sendo, cumpre tão somente discorrer sobre o valor que a apelante entende ser demasiado 
para o caso e apreço.

Perguntar-se-ia então, como compensar a dor com a pecúnia?
Indiscutivelmente, a dor não tem preço.
De igual modo, a dor sentida não se retira, seja ela de natureza física ou moral.
Partindo desses dois princípios, não há como se compensar a lesão moral com o pagamento de 

numerário para tanto destinado. Por isso que a indenização visa apenas abrandar o sentimento de revolta 
e a dor do afrontado; objetiva causar-lhe compensação, e, de certa forma penalizar o infrator.

Este é o caráter da reparação por dano moral.
Dentro desse entendimento é que a reparação, em nenhuma hipótese, objetiva ensejar lucro.
Deve o juiz atentar, ainda, para a capacidade econômica do ofensor e a daquele que foi ofendido. 

Não se olvidando também, o grau de lesividade e a sua repercussão.
Na hipótese, o Juízo originário, ao aquilatar o dano moral sofrido no valor correspondente a 

1.000,00 (mil) salários mínimos, obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, após anali-
sar todos os fatos com cautela e precisão, pelo que entendo equânime a importância arbitrada.

A indenização por dano moral decorrente de violação à honra, à intimidade, à vida privada e à ima-
gem das pessoas, insculpida no inciso X, do artigo 5° da Constituição Federal abarca, indubitavelmente, a 
hipótese dos autos, na qual a vítima de acidente de veículo sofre com a forma abrupta dos acontecimen-
tos, que afetaram sua vida, em seus aspectos pessoais mais profundos, como sua vida, seu trabalho, sua 
juventude, e do que dela poderia usufruir, sobretudo seus sonhos de felicidade.

O STJ também tem consagrado a dupla função na indenização do dano moral: compensatória e 
penalizante.

Dentre os inúmeros julgados que abordam o tema, destaco o Resp 3 220-RJ- registro 904 792, 
Relator Ministro Cláudio Santos, que asseverou em seu voto:

“A ideia de que o dano simplesmente moral não é indenizável pertence ao passado. Na verdade, após 
muita discussão e resistência, acabou impondo-se o princípio da reparabilidade do dano moral. Quer 
por ter a indenização a dupla função compensatória e penalizante, quer por não se encontrar nenhuma 
restrição na legislação privada vigente em nosso País.” (RSTJ 33/513).

Assim é que na hipótese que se examina, deve-se atentar, sobretudo, para o aspecto de que a vítima, 
após o evento danoso, passou do ápice da sua fulgurante juventude, de realizações e sonhos, para o pa-
norama de dor e sofrimento físico e emocional, à dura realidade de administrar angustia pelos insucessos 
e frustrações, se é que alguém que tem a sua capacidade cognitiva diminuída em 75%, pode administrar 
alguma coisa, e menos ainda a amargura de sua vida.

 Deve-se observar, ainda, no particular, o critério relativo à capacidade econômica da entidade res-
ponsável pelos prejuízos que causaram abalo moral, bem como a situação financeira da Apelada, jovem, 
recém-formada, e que desfrutava o gozo do seu primeiro emprego.

Confira-se a doutrina pátria, sobre o tema:

“É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano 
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de 
ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão 
da ofensa). Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, 
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.” 
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro. 7.º volume. 9.ª edição. 1995. Editora 
Saraiva. Pág. 73)
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Afirmaram a ausência de participação da vítima para o evento danoso, considerando ser apenas 
passageira da motocicleta envolvida no acidente, excluindo, assim, qualquer possibilidade de responsabi-
lidade conjunta ou concorrente.

Requereram a procedência da ação, a fim de condenar os Réus ao pagamento de pensão mensal 
no valor de um salário mínimo, desde o acidente até quando a vítima completaria 25 anos e, após isso, 
reduzida à metade até quando ela completaria 65 anos, incluindo 13º salários; além da indenização aos 
autores pelo dano moral sofrido e dano material no montante de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos 
e cinquenta reais).

Instruíram a inicial com os documentos de fls. 38/72.
Foi deferida a gratuidade de justiça (fl. 94).
A Ré, Brasil Veículos Companhia de Seguros apresentou contestação suscitando preliminar de 

ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que a responsabilidade da seguradora decorre exclusivamente 
de contrato firmado, limitando-se aos valores consignados na apólice para danos materiais causados a 
terceiros, requerendo a improcedência dos pedidos (fls. 130/142).

Anexou os documentos de fls. 143/245.
Consoante dispõe a certidão de fl. 246, transcorreu o prazo sem que os Réus Adilson Raldi e Waldir 

Linzmeier apresentassem contestações. 
Réplica às fls. 247/250.
O réu Waldir Linzmeier apresentou contestação, requerendo a denunciação à lide, do condutor e 

da proprietária da motocicleta onde a vítima era passageira, a suspensão do feito em decorrência da ação 
criminal que tramitava na 2ª Vara Criminal de Vitória da Conquista contra os condutores do caminhão e 
da motocicleta e, postula, no mérito, a improcedência dos pedidos da exordial (fls. 252/265).

Juntou os documentos de fls. 266/289.
O réu Adilson Raldi apresentou contestação, suscitando a ilegitimidade ativa dos irmãos da vítima, 

requerendo a denunciação à lide do condutor e proprietária da motocicleta onde a vítima era passageira, 
a suspensão do feito em decorrência da ação criminal referente ao acidente que tramitava na 2ª Vara 
Criminal de Vitória da Conquista e, no mérito, postula a improcedência da ação (fls. 290/303).

Anexou os documentos de fls. 304/306.
Os Autores manifestaram-se sobre as contestações juntadas e requereram o desentranhamento das 

mesmas por serem intempestivas (fl. 308).
Em audiência, o MM. Juiz entendeu pela inaplicabilidade da confissão ficta aos primeiro e segundo 

Réus, apesar do reconhecimento da intempestividade de suas contestações, em razão da terceira Ré ter 
apresentado resposta no prazo legal. Em decorrência desse entendimento, os Autores interpuseram agravo 
retido (fls. 314/315).

Às fls. 338/341 o segundo Réu peticionou requerendo a suspensão da audiência designada para o 
dia 22/10/2014 em razão de sua impossibilidade de comparecimento decorrente de problemas de saúde, 
comprovado mediante juntada de atestado médico à fl. 342.

Os primeiros e segundo Réus peticionaram requerendo a dispensa para comparecerem à audiência 
designada para 10/12/2014 (fls. 357/358).

Sem êxito, a tentativa de conciliação proposta na audiência (fls. 361/362).
Razões finais apresentadas às fls. 369/375, pela terceira Ré, às fls. 381/391, pelos primeiro e segun-

do Réus, e às fls. 393/398, pelos Autores.
A sentença foi julgada parcialmente procedente (fls. 406/416).
No tocante aos danos materiais, houve a condenação solidária dos Réus ao pagamento, aos Autores, 

pais da vítima, do valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), relativo às despesas 
com o funeral, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês).

Condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
cada um dos Autores Reginaldo e Maria de Fátima; e em 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada 
um dos Demandantes Daniela e Wesley, irmãos da vítima, a título de indenização por dano moral.

E, ainda, ao pagamento de pensão mensal em favor dos genitores da vítima, também de forma 
solidária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a partir do acidente até quando essa completaria 25 (vinte 
e cinco) anos; reduzindo-se para metade até a data que ela atingiria 65 (sessenta e cinco) anos ou o fale-
cimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

Reconheceu a responsabilidade da seguradora limitada aos valores constantes na apólice.

(TJBA – Apelação nº 0006674-50.2011.8.05.0274. Relator(a): Desa. Heloísa Pinto de Freitas 
Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/10/2018.)

DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CON-
CORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS.   
QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FAMÍLIA. BAIXA RENDA. 
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA. RE-
FORMA PARCIAL. RECURSO PROVIMENTE EM PARTE

I - Reforma-se parcialmente a sentença que, contrariando os elementos dos autos e o laudo 
pericial acostado, deixa de reconhecer a concorrência de culpa de ambos os condutores envol-
vidos no acidente
II - Em se tratando de indenização por morte, o valor da reparação deve constituir uma pena 
ao causador do dano e, também, compensar o lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico e 
repressivo punitivo.
III - A teor do artigo 945 do Código Civil, havendo culpa concorrente da vítima, o valor da inde-
nização será reduzido proporcionalmente à sua participação no evento danoso.
IV - Presume-se a dependência econômica entre todos os membros da família de baixa renda, 
sendo devido o pensionamento vitalício para os pais, inclusive, quando se tratar de falecimento 
de filho.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0006674-50.2011.8.05.0274, da 
Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante WALDIR LINZMEIER e como 
Apelados REGINALDO PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FILHA, DANIELA 
DE OLIVEIRA SILVA, WESLEY DE OLIVEIRA SILVA e ESPÓLIO DE GABRIELA DE OLIVEIRA 
SILVA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor.

RELATÓRIO

REGINALDO PEREIRA DA SILVA, por si e representando o ESPÓLIO DE GABRIELA DE 
OLIVEIRA SILVA, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA, DANIELA DE OLIVEIRA SILVA e 
WESLEY DE OLIVEIRA SILVA ajuizaram ação indenizatória por acidente de veículo contra ADILSON 
RALDI, WALDIR LINZMEIER e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, processo 
autuado sob o n.º 0006674-50.2011.8.05.0274, que tramitou na 1ª Vara dos Feitos de Relações de 
Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, pleiteando a gratuidade de justiça 
(fls. 26/35).

Inicialmente, justifica a legitimidade passiva do segundo Réu, Waldir Linzmeier, decorrente de 
sua responsabilidade por atos de seus empregados e prepostos, nos termos dos artigos 932, III e 933 do 
Código Civil.

De igual modo, asseveraram a legitimidade do terceiro Réu, Brasil Veículos Companhia de Seguros, 
na qualidade de seguradora do veículo causador do acidente, segundo entendimento jurisprudencial 
firmado no âmbito do STJ.

Informaram que os Autores são pais e irmãos da vítima, que faleceu em acidente de trânsito, provo-
cado por veículo conduzido pelo primeiro Réu, Adilson Raldi, na BR 116, no dia 10 de outubro de 2010.

Relataram que o acidente ocorreu quando o Réu Adilson Raldi saía do posto localizado às margens 
da via e, sem o devido cuidado, atravessou a pista, colidindo lateralmente com a motocicleta em que 
estava a vítima. Ressaltaram a responsabilidade do motorista do caminhão em aguardar o momento apro-
priado para adentrar na pista e ainda, a inexistência de marca de frenagem ou de animais na pista, apenas 
encontrando registros de atritamento, segundo disposto no exame pericial de fls. 62/66.
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Ressalte-se que, pelas provas constantes dos autos, constata-se que a morte da passageira, decorreu 
desta ter sido arremessada da garupa da motocicleta, em direção às rodas traseiras, por força da velocidade 
excessiva que o seu condutor desenvolvia, conduzindo-a, de forma imprudente.

Percebe-se que não foi o caminhão quem colheu a moto, vez que esta ficou avariada pela velocidade 
com que colidiu contra o asfalto em razão da derrapagem, o que conduz à lógica foi sim o condutor da 
moto que, para evitar chocar-se com o caminhão, desviou-se bruscamente, para a lateral, ao mesmo tem-
po que frenava imprudentemente a sua motocicleta, para não colidir com a lateral do caminhão.

Desta forma, caracteriza-se a culpa concorrente entre o condutor da motocicleta e o motorista do 
caminhão, preposto do Recorrente.

Assim sendo, razão assiste ao Apelante de ver reconhecida sua pretensão referente a esse tópico.
Após o exame da situação que exsurge dos autos, não se pode afastar a análise e a conclusão do 

laudo pericial acostado, elaborado logo após o acidente.
Portanto, reconheço a culpa concorrente do motociclista, no evento danoso que provocou a morte 

de Gabriela de Oliveira Silva, reduzindo equitativamente a condenação do Réus na proporção de 50% 
(cinquenta por cento).

Quanto ao pedido, formulado pelo Apelante, de redução do valor indenizatório fixado na sentença, 
entendo que não tem procedência.

Neste particular, considero que o magistrado sentenciante fixou de forma razoável, a quantia a ser 
paga pelo Recorrente aos Apelados, descabendo a redução pleiteada, estando adequada à situação.

O valor indenizatório, como se sabe, deve representar para o ofendido, uma satisfação psicológica 
que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o 
chamado enriquecimento sem causa, servindo, ainda, para impingir ao causador do dano, um impacto 
capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar danos a outrem.

Segundo o magistério de Maria Helena Diniz:

“Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, 
agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos proba-
tórios, fixando moderadamente a indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base 
em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou 
simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não 
procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de 
cada caso, decidindo com fundamento e moderação”.
(Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.03.97). 

E, no dizer desta Relatora:

Não é fácil aquilatar
o valor da indenização
para não exorbitar
nem reduzir o quinhão.

Há que ser de valor tal,
que intimide o infrator
e satisfaça, afinal,
quem na pele sentiu a dor.

Desse modo, imprescindível é ter em mente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, 
aquilatando-se o dano suportado pelos Recorridos, bem como a conduta do ofensor, para a fixação do 
montante reparatório, devendo-se considerar também, a condição sócio-econômica das partes.

Ademais, a indenização não tem o objetivo de ensejar lucro. Seu caráter é eminentemente educa-
tivo, embora seja também punitivo. Assim, o valor da indenização por dano moral, deve ser fixado de 
acordo com a dor sofrida, devendo haver relação proporcional da compensação equitativa da perda, com 
a sua reparação.

Impôs o pagamento solidário, aos Demandados, de 90% (noventa por cento) das custas e hono-
rários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. E custas e 
honorários no montante de 10% (dez por cento) aos irmãos da vítima, suspendendo a exigibilidade por 
serem os mesmos beneficiários da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Réu Waldir Linzmeier interpõe Apelação requerendo a reforma da sentença para 
que se reconheça a culpa concorrente do condutor da motocicleta, a redução da indenização por dano 
moral e a exclusão da pensão concedida em favor dos pais da vítima, ora Apelados (fls. 419/432).

Contrarrazões apresentadas às fls. 438/447.

VOTO

Submete-se a apreciação desta Corte o direito das partes à reparação por dano moral sofrido e pen-
sionamento em virtude de morte de filha e irmã, em acidente de trânsito.

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo a expor as razões do 
meu voto.

Cinge-se a controvérsia sobre a culpa concorrente entre o condutor da motocicleta que conduzia a 
vítima e o motorista do caminhão, preposto do Recorrente.

A culpa concorrente encontra-se disciplinada no artigo 945 do Código Civil que dispõe, in litteris:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixa-
da tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Sobre o tema, lecionam os professores baianos Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“Em verdade, é preciso se explicitar que se pode discutir culpa em sede de responsabilidade civil objetiva. 
Todavia, isso somente ocorrerá se houver provocação do réu nesse sentido, suscitando, por exemplo, a 
culpa exclusiva da vítima (o que quebraria o nexo causal) ou a culpa concorrente (que é elemento para 
fixação da indenização).
A diferença da responsabilidade civil objetiva para a subjetiva não está, portanto, na possibilidade de 
discutir culpa, mas, sim, na circunstância da culpa ser um elemento obrigatório de ônus da prova, pois, 
na responsabilidade civil subjetiva (seja de culpa provada ou de culpa presumida), o julgador tem de 
se manifestar sobre a culpa, o que somente ocorrerá acidentalmente na responsabilidade civil objetiva.
(...)
Problema interessante que ainda merece a nossa atenção diz respeito à concorrência de causas. Quando 
a atuação da vítima também favorece a ocorrência do dano, somando-se ao comportamento 
causal do agente, fala-se em “concorrência de causas ou de culpas”, caso em que a indeniza-
ção deverá ser reduzida, na proporção da contribuição da vítima.

Neste caso de culpa concorrente, cada um responderá pelo dano na proporção em que concorreu para o 
evento danoso, o que tem de ser pesado pelo órgão julgador quando da fixação da reparação, uma vez 
que somente há condenação pela existência da desproporcionalidade da culpa.
Assim, no caso, o dano decorre por causa da atuação de ambos os sujeitos da relação jurídica.” (realcei)
(in Manual de Direito Civil, volume único. São Paulo: Saraiva, 2017)

Observa-se, in casu, pelos elementos probatórios, em especial o laudo pericial técnico (fls. 62/66), 
que ambos os condutores envolvidos no sinistro agiram de forma imprudente. O motorista do caminhão 
ao adentrar a via sem esperar o momento oportuno, e o motociclista ao trafegar em velocidade excessiva.

In verbis:
“Pelo que foi visto e descrito, o Perito conclui que ambos condutores concorreram para a ocorrência 
do acidente. O condutor de V2 tinha boa visibilidade (foto 03), desenvolvia velocidade in-
compatível para a segurança do local (entrada e saída de veículos), e o condutor de V1 deveria 
aguardar mais para iniciar o acesso à rodovia.” (fl. 66)

Evidencia-se que o condutor da motocicleta (V2) trafegava em alta velocidade, vez que, ao frear brusca-
mente e tentar, ao mesmo tempo desviar-se do caminhão, perdeu o controle do veículo, fato este que provocou 
a projeção do corpo da vítima em direção às rodas traseiras do caminhão, ocasionando-lhe a morte.

Impôs o pagamento solidário, aos Demandados, de 90% (noventa por cento) das custas e hono-
rários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. E custas e 
honorários no montante de 10% (dez por cento) aos irmãos da vítima, suspendendo a exigibilidade por 
serem os mesmos beneficiários da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Réu Waldir Linzmeier interpõe Apelação requerendo a reforma da sentença para 
que se reconheça a culpa concorrente do condutor da motocicleta, a redução da indenização por dano 
moral e a exclusão da pensão concedida em favor dos pais da vítima, ora Apelados (fls. 419/432).

Contrarrazões apresentadas às fls. 438/447.

VOTO

Submete-se a apreciação desta Corte o direito das partes à reparação por dano moral sofrido e pen-
sionamento em virtude de morte de filha e irmã, em acidente de trânsito.

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo a expor as razões do 
meu voto.

Cinge-se a controvérsia sobre a culpa concorrente entre o condutor da motocicleta que conduzia a 
vítima e o motorista do caminhão, preposto do Recorrente.

A culpa concorrente encontra-se disciplinada no artigo 945 do Código Civil que dispõe, in litteris:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixa-
da tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Sobre o tema, lecionam os professores baianos Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“Em verdade, é preciso se explicitar que se pode discutir culpa em sede de responsabilidade civil objetiva. 
Todavia, isso somente ocorrerá se houver provocação do réu nesse sentido, suscitando, por exemplo, a 
culpa exclusiva da vítima (o que quebraria o nexo causal) ou a culpa concorrente (que é elemento para 
fixação da indenização).
A diferença da responsabilidade civil objetiva para a subjetiva não está, portanto, na possibilidade de 
discutir culpa, mas, sim, na circunstância da culpa ser um elemento obrigatório de ônus da prova, pois, 
na responsabilidade civil subjetiva (seja de culpa provada ou de culpa presumida), o julgador tem de 
se manifestar sobre a culpa, o que somente ocorrerá acidentalmente na responsabilidade civil objetiva.
(...)
Problema interessante que ainda merece a nossa atenção diz respeito à concorrência de causas. Quando 
a atuação da vítima também favorece a ocorrência do dano, somando-se ao comportamento 
causal do agente, fala-se em “concorrência de causas ou de culpas”, caso em que a indeniza-
ção deverá ser reduzida, na proporção da contribuição da vítima.

Neste caso de culpa concorrente, cada um responderá pelo dano na proporção em que concorreu para o 
evento danoso, o que tem de ser pesado pelo órgão julgador quando da fixação da reparação, uma vez 
que somente há condenação pela existência da desproporcionalidade da culpa.
Assim, no caso, o dano decorre por causa da atuação de ambos os sujeitos da relação jurídica.” (realcei)
(in Manual de Direito Civil, volume único. São Paulo: Saraiva, 2017)

Observa-se, in casu, pelos elementos probatórios, em especial o laudo pericial técnico (fls. 62/66), 
que ambos os condutores envolvidos no sinistro agiram de forma imprudente. O motorista do caminhão 
ao adentrar a via sem esperar o momento oportuno, e o motociclista ao trafegar em velocidade excessiva.

In verbis:
“Pelo que foi visto e descrito, o Perito conclui que ambos condutores concorreram para a ocorrência 
do acidente. O condutor de V2 tinha boa visibilidade (foto 03), desenvolvia velocidade in-
compatível para a segurança do local (entrada e saída de veículos), e o condutor de V1 deveria 
aguardar mais para iniciar o acesso à rodovia.” (fl. 66)

Evidencia-se que o condutor da motocicleta (V2) trafegava em alta velocidade, vez que, ao frear brusca-
mente e tentar, ao mesmo tempo desviar-se do caminhão, perdeu o controle do veículo, fato este que provocou 
a projeção do corpo da vítima em direção às rodas traseiras do caminhão, ocasionando-lhe a morte.
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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 título de indenização por danos morais e hono-
rários 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. (AgRg no AREsp 151.496/SP, Rel. Ministro AN-
TONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)

Por todas as razões expendidas, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA 
RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DO MOTOCICLISTA NA PROPORÇÃO DE 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) da condenação imposta aos Réus.

Em razão do provimento parcial, a condenação em custas e honorário fica estabelecida em 50%, do 
valor adsorvido na sentença. Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, 
deixo de majorar os honorários recursais em razão do provimento parcial do recurso.

Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

*****

(TJBA – Apelação nº 0023367-41.2000.8.05.0001. Relator(a): Desa. Lícia de Castro 
L.Carvalho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 06/05/2019.)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. 
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. FALHA 
EM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE CINTO DE SEGURANÇA. DANO MORAL E ES-
TÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE 
DEMANDADA A RESTITUIÇÃO DE R$11.375,04 (ONZE MIL TREZENTOS E SETEN-
TA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUIN-
ZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO, 
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES SIMULTÂ-
NEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO 
DEMONSTRADA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEI-
TADA. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. FALHA NO CINTO DE SEGURANÇA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EVI-
DÊNCIA. PROVA PERICIAL INDIRETA SATISFATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE 
CONFIGURADO. DANO EVIDENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. OFENSA À INTE-
GRIDADE FÍSICA E DIGNIDADE DA POSTULANTE. RAZOÁVEL GRAVIDADE COM 
REPERCUSSÃO ESTÉTICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES 
DO DANO INDENIZÁVEL. VALOR INESTIMÁVEL. MAJORAÇÃO (MAIORIA DE VO-
TOS) PARA R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA. 
TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. 
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (27/04/1999). RESPONSABILIDADE EXTRA-
CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. DANO MATERIAL. DESPESAS MÉDICAS COM-
PROVADAS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023367-41.2000.8.05.0001, 
da comarca de SALVADOR, sendo apelantes e apelados ANDREA VIANA BARBOSA LOPES e FCA 
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada, negar provimento ao recurso 
interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e, por maioria de votos, dar 
provimento, em parte, ao recurso interposto por ANDREA VIANA BARBOSA LOPES.

Todavia, casos há em que a reparação, como na espécie, não tem cunho reparador porque,
Como compensar a dor com a pecúnia?
Evidentemente, isto foge ao controle de nós, simples
Seres humanos, que sucumbimos diante da DOR da perda do ente querido, pela morte, qualquer 

que seja a sua causa.
Retornando ao difícil mister de julgar, após essa divagação sobre a morte, que muito me sensibiliza, 

entendo que o eminente sentenciante ao entender pela culpa exclusiva do motorista do caminhão, des-
prezou o parecer do expert criminal da matéria, que elaborou um laudo fiel à situação e às circunstancias 
do evento

O perito criminal concluiu pela culpa concorrente dos condutores de ambos os veículos envolvidos 
no acidente, e essa é a tese que acolho, não somente em razão do laudo pericial, como também todos os 
demais elementos constantes destes autos. 

Todavia, concordo com o eminente juiz sentenciante, no que concerne à quantificação dos valores 
pleiteados.

Assim sendo, considero o quantum de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) e R$ 12.500,00 (doze 
mil e quinhentos reais), a serem pagos aos genitores e irmãos da de cujus, respectivamente, satisfatórios e 
adequados à compensação indireta do dano sofrido pelos Apelados, bem como medida corretiva neces-
sária ao seu causador.

No tocante ao afastamento da condenação de pensionamento aos pais da vítima, entendo que 
carece de amparo legal.

 Porém, apesar de inexistir fundamento para a redução da pensão estipulada pelo juiz a quo, em 
razão do reconhecimento da culpa concorrente, a mesma terá o seu valor diminuído de forma indireta, 
na proporção de 50% (cinquenta por cento) da quantia anteriormente estipulada.

Evidencia-se, dos documentos anexados aos autos, que trata-se de família de baixa renda, sendo 
impactada, emocionalmente e financeiramente, pela perda sofrida.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer a dependência econômica presumida 
em situações análogas ao caso em análise.

Confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PRO-
BATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MOR-
TE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SÚMULA 
N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do de 
cujus, cujas herdeiras são as ora recorrentes. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas 
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. “Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais 
em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de 
baixa renda” (AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (realcei) (AgInt no AREsp 1047018/SC, Rel. Mi-
nistro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 
29/06/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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 tra-
tando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo 
que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes.



REVISTA BAHIA FORENSE

430 431

REVISTA BAHIA FORENSE

inconsistência da perícia indireta, produzida em juízo, realizada por engenheiro civil, constando no laudo 
pericial de fls. 254/262, in verbis: “Em sua conclusão o expert perito, nomeado por este juízo, confirma: “após 
análise dos dados constantes no processo acerca do veículo Fiat Uno Mille de placa policial JLS 9237, perten-
cente a José Damião da Silva Carvalho, e na Perícia realizada em 20/10/2008, esta foi capaz de identificar 
o “nexo causal” “entre a falha levantada pela autora na inicial e as condições encontradas nos testes realizados 
em veiculo similar ao acima descrito, e conforme documentos em anexo, testes, provas e relatos cronológicos 
existentes no processo. Pelo acima exposto, conclui este perito que o desprendimento do “cinto de segurança” 
do veiculo Fiat Uno Mile de placa policial JLS 9237, da base de fixação localizada no banco do passageiro, 
decorreu de “defeito ou vicio de fabricação no equipamento”, que não apresentou condições técnicas capaz 
de absorver o impacto, ao ser acionado seu funcionamento, fato que ocorreu por falha no processo de 
soldagem da garra na base do banco. "; a perícia foi realizada por engenheiro civil e não um engenheiro 
mecânico com especialização em engenharia automotiva, além de ter utilizado um veículo desconhecido 
e que supostamente seria semelhante ao objeto da lide, com lapso temporal de aproximadamente 10 
(dez) anos do sinistro em tela; no referido laudo influenciável na sentença condenatória hostilizada não 
há nada de concreto capaz de demonstrar, tecnicamente, com base na ciência automotiva, o vício fabril 
alegado, impondo a desconsideração do laudo pericial, aplicando-se a excludente de responsabilidade 
prevista pelo art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; inobservância, ainda, das conclusões 
do seu assistente técnico – engenheiro mecânico especialista em engenharia automotiva – fls. 390/416, 
sobretudo com relação ao dispositivo cinto de segurança, in verbis: “Portanto, os acessórios de segurança pas-
siva também têm seus limites de resistência e até um limite de proteção ou nível de segurança, não significando 
que o uso deste “impedirá”, a todo custo, a ocorrência dos mais variados tipos de lesões, sendo estas funções das 
inúmeras variáveis envolvidas especificamente em cada caso, principalmente quanto à desaceleração aplicada 
de forma severa” (...).; o cinto de segurança não se presta a eliminar, a todo custo, qualquer tipo de lesão; 
o fato de o cinto de segurança se romper em determinadas situações e dependendo da dinâmica do 
acidente (tal como ocorreu no caso sub examine) não implica, por si só, a existência do vício fabril, nem 
constitui indicativo de que o referido dispositivo de segurança tenha deixado de atuar; o assistente técni-
co também salienta que o manual do proprietário descreve claramente que o cinto de segurança “evita”, 
mas não “impede” o surgimento de lesões, pois mesmo com toda a tecnologia existente e implantada em 
um veículo automotor moderno, o máximo que se poderia predizer sobre os efeitos de um acidente seria 
“evitar”; ante a inexistência de alegado vício de fabricação estabelecido no art. 12 do Código de Defesa 
do Consumidor, impõe-se a reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Alega, ainda, ausência 
dos pressupostos configuradores do dano indenizável e impossibilidade de sua condenação ao pagamento 
de indenização, inclusive a título de dano moral e estético, fixado em valor excessivo, sem observância 
dos princípios da moderação e equidade, exorbitando em muito o que tem sido fixado por Tribunais em 
situações semelhantes, importando em enriquecimento indevido da parte supostamente ofendida, ense-
jando exclusão e/ou redução. Injustificável sua condenação ao pagamento das despesas com sessões de 
fisioterapia respiratória, honorários do anestesista, honorários médicos, gastos com serviço de emergência, 
internamento hospitalar, no valor de R$ 11.375,04 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais e quatro 
centavos), sem comprovação da necessidade das citadas despesas, direta e exclusivamente em razão das 
lesões sofridas em decorrência do desprendimento do cinto de segurança. Ademais o recibo no valor de 
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) exibido à fl. 96, produzido unilateralmente, sem menção 
ao objeto e sem a respectiva nota fiscal é imprestável como meio de prova a título de dano material, en-
sejando sua exclusão do montante condenatório, a evitar enriquecimento sem causa, prática vedada pelo 
ordenamento jurídico, art. 884, do Código Civil.

ANDREA VIANA BARBOSA LOPES oferece resposta pugnando por improvimento do recurso 
interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. FLS. 502/515.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. responde pugnando por improvimen-
to do recurso interposto por ANDREA VIANA BARBOSA LOPES. FLS. 516/524.

Recursos distribuídos para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe conhecimento.
A preliminar reiterada por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, ora rejeita-

da, não merece acolhimento. Inacolhível sua alegação de ilegitimidade passiva ad causam considerando 

RELATÓRIO

A sentença de fls. 429/435, adotado o relatório, rejeita as preliminares suscitadas, julga proceden-
te, em parte, “Ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por ANDREA VIANA 
BARBOSA LOPES em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., declarando 
a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando a 
parte demandada à restituição de R$ 11.375,04 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais e quatro 
centavos) à postulante, à título de indenização por danos materiais, consoante documentos exibidos 
às fls. 94/111, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo 
(27/04/1999) e juros de mora de 12% (doce por cento) ao ano a partir da citação, nos termo do art. 406, 
do Código Civil; ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano 
moral e estético, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da sentença, nos 
termos da Súmula 362/STJ e, juros de mora a partir da citação; custas processuais e honorários advoca-
tícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 
2º, do CPC, concluindo por improcedência do pedido concernente a lucros cessantes, por ausência de 
comprovação.

ANDREA VIANA BARBOSA LOPES, representada, interpõe recurso de apelação preparado, 
442/455, visando reforma de parte da sentença a majorar o valor da condenação da parte demandada ao 
pagamento de indenização por dano moral e estético fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia 
considerada insuficiente. Aduz ter sofrido com “perfuração da alça intestinal jejunal” em decorrência de fa-
lha do sistema de cinto de segurança do veículo “FIAT UNO MILLE, PLACA POLICIAL JLS 9237”, 
pertencente a José Damião da Silva Carvalho, fabricado por parte demandada, consistente em “ausência 
de solda integral do suporte metálico do cinto de segurança” no momento em que ocupava o banco de pas-
sageiro, dianteiro, do referido veículo, em 27 de abril de 1999, conduzido por Iracema Silva Oliveira, 
ao trafegar na Rodovia BR 407 (Município de Capim Grosso), colidindo frontalmente com o veículo 
caminhão Mercedez Benz, placa JMQ 2485, pertencente a José de Lima, conduzido por José L. M. Dos 
Santos. Ante o rompimento do suporte metálico do cinto de segurança, por não estar completamente sol-
dado, fora arremessada contra o painel do veículo, ocasionando a ruptura do seu intestino, motivando o 
o ajuizamento da ação em tela sob fundamento de “vício de fabricação do cinto de segurança”. Ressalta a in-
suficiência do valor fixado a título de indenização por dano moral e estético, aquém do valor determinado 
por Tribunais em situações semelhantes; a demonstração da gravidade do dano sofrido, sobretudo porque 
teve seu intestino perfurado, endo submetida a procedimento cirúrgico com repercussão estética na re-
gião abdominal, consoante fotografias e relatórios médicos exibidos restando, no entanto, desconsiderado 
pela julgadora o caráter punitivo do dano moral assim também, a doutrina e jurisprudência majoritária.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., representada, interpõe recurso de 
apelação preparado, fls. 459/481, visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação ou reduzir 
o valor fixado excessivamente a título de indenização, esclarecendo, inicialmente, sobre sua denominação 
atual, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., nova denominação social da FIAT 
AUTOMÓVEIS LTDA. (anteriormente nominada FIAT AUTOMÓVEIS S.A). Alega sua ilegitimidade 
passiva ad causam, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 
VI, do CPC, ante a inexistência de sua culpa no acidente de que a postulante foi vítima, causado por 
imprudência/imperícia de terceiro, além da inexistência de prova do nexo de causalidade entre a alegada 
lesão sofrida e a ruptura do referido cinto de segurança; admissibilidade do acolhimento da preliminar 
suscitada, sendo equivocadamente rejeitada na sentença guerreada sob o seguinte fundamento, in verbis: 
No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, resta rechaçada, pois a Autora, diferente do que expõe 
a Ré, não quer discutir acerca do acidente em questão ou sobre quem o ocasionou, mas sim, acerca do não 
funcionamento do dispositivo de segurança, qual seja, o cinto de segurança, componente de segurança, que 
compõe o veículo”; existência de dissonância da sentença com a realidade dos fatos e provas dos autos; 
inobservância do Boletim de Ocorrência exibido às fls. 24/26, constando que o acidente automobilístico 
que vitimou a postulante decorreu de conduta culposa do próprio motorista do mencionado veículo 
“Fiat/Uno Mille placa JLS-9237”, - no qual a demandante estava no banco do carona - , perdendo o 
controle de direção na Rodovia (BR 407), chocando-se frontal e violentamente contra um caminhão M. 
Benz de grande porte, que trafegava em sentido contrário, destruindo toda a parte frontal do referido 
veículo Fiat/Uno; inexistência de indício de prova de que as lesões sofridas pela postulante tenham sido 
diretamente decorrentes do desprendimento do cinto de segurança e não do violento impacto, em si, do 
acidente causado por terceiro. No mérito alega, em síntese, improcedência da ação, ante a fragilidade e 
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No caso sub examine os elementos coligidos aos autos, sobretudo prova documental, consistente 
em relatório médico, prontuário hospitalar( fls. 33/44), fotografias (fls. 49/82), boletim de ocorrência( 
fl. 24), parecer técnico exarado por perito criminalístico (fl.47), depoimento pessoal da parte autora( fl. 
231), sobretudo laudo pericial produzido em juízo( fls. 254/262), demonstram de forma inequívoca 
a falha no cinto de segurança em tela. O exame dos autos evidencia que a postulante sofreu lesão física 
– perfuração da alça intestinal jejunal -, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico, consoante 
relatórios médicos e prontuário hospitalar exibidos( fls. 33/44), decorrente de falha no sistema de acio-
namento do cinto de segurança do veículo “Fiat/Uno Mille placa policial JLS-9237”- de propriedade 
de José Damião da Silva Carvalho, fabricado por empresa demandada, consistente em “ausência de solda 
integral do suporte metálico do cinto de segurança”, no momento em que ocupava o banco de passageiro 
dianteiro do referido veículo, em 27 de abril de 1999, conduzido por Iracema Silva Oliveira, ao trafegar 
pela Rodovia BR 407 (Município de Campim Grosso), colidindo frontalmente com o veículo caminhão 
Mercedez Benz, placa JMQ 2485, de propriedade de José de Lima, conduzido por José L. M. dos Santos, 
consoante se infere das fotografias exibidas às fls. 49/82.

Inacolhíveis meros e frágeis argumentos expostos por parte demandada, ora apelante, de ausência 
de vício do produto, eis que o “cinto de segurança não se presta a eliminar, a todo custo, qualquer tipo de 
lesão; o fato de o cinto de segurança se romper, em determinadas situações e dependendo da dinâmica do aci-
dente (tal como ocorreu no caso sub examine), não implica, por si só, a existência do vício fabril, nem constitui 
indicativo de que o referido dispositivo de segurança tenha deixado de atuar;” E, ainda, sobre o manual do 
proprietário a descrever claramente que o cinto de segurança “evita”, mas não “impede” o surgimento de 
lesões, pois mesmo com toda a tecnologia existente e implantada em um veículo automotor moderno, o 
máximo que se poderia predizer sobre os efeitos de um acidente seria “evitar”.

Ao contrário do alegado restou evidente que as lesões sofridas por postulante decorreram da falha 
do sistema do cinto de segurança do veículo em tela. O laudo pericial produzido em juízo( fls. 254/262), 
prova considerada satisfatória, sobretudo em cotejo com demais documentos exibidos, inclusive fotogra-
fias exibidas às fls. 49/91 e parecer técnico exarado por perito criminalístico( fl. 47), conclui de forma 
contundente, in verbis:

“após análise dos dados constantes no processo acerca do veículo Fiat Uno Mille de placa policial JLS 
9237, pertencente a José Damião da Silva Carvalho, e na Pericia realizada em 20/10/2008, esta foi 
capaz de identificar o “nexo causal” “entre a falha levantada pela autora na inicial e as condições en-
contradas nos testes realizados em veiculo similar ao acima descrito, e conforme documentos em anexo, 
testes, provas e relatos cronológicos existentes no processo. Pelo acima exposto, conclui este perito que o 
desprendimento do “cinto de segurança” do veiculo Fiat Uno Mile de placa policial JLS 9237, da base de 
fixação localizada no banco do passageiro, decorreu de “defeito ou vicio de fabricação no equipamento”, 
que não apresentou condições técnicas capaz de absorver o impacto, ao ser acionado seu funcionamento, 
fato que ocorreu por falha no processo de soldagem da garra na base do banco.”

A demandada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o objeto da perícia – cin-
to de segurança – funcionou de forma correta. O assistente técnico indicado por demandada - engenheiro 
mecânico especialista em engenharia automotiva – (fls. 390/416), apenas afirma, in verbis:

“Portanto, os acessórios de segurança passiva também têm seus limites de resistência e até um limite de 
proteção ou nível de segurança, não significando que o uso deste “ impedirá”, a todo custo, a ocorrência 
dos mais variados tipos de lesões, sendo estas funções das inúmeras variáveis envolvidas especificamente 
em cada caso, principalmente quanto à desaceleração aplicada de forma severa” (...).

Outrossim, consta no parecer técnico exarado por perito criminalístico de fl. 47, exibido por pos-
tulante, in verbis:

“(...)” Após exames meticulosos constatou o Perito que o suporte base que prendia o cinto de 
segurança do banco dianteiro de passageiro, não suportou a projeção do corpo da ocupante 
que, por inércia, tendeu a permanecer em movimento projetando-se para frente. O citado 
suporte cedeu justamente no ponto de solda, verificou o signatário que a soldagem foi feita 
parcialmente, não tomando todo a superfície da peça, diminuindo, assim, sua resistência 
a tração. O cinto de segurança serve justamente para conter ou diminuir esta tendência de 
projeção, preservando a integridade física do usuário. Diante do exposto conclui o perito 

sua condição de fabricante do veículo “FIAT UNO MILLE, PLACA POLICIAL JLS 9237, ”, contendo 
o referido cinto de segurança.

Acertadamente a sentença guerreada rejeita a referida preliminar de ilegitimidade passiva ad cau-
sam, suscitada por parte demandada aleatoriamente, agora em fase recursal, sob o seguinte fundamento( 
fl. 431), in verbis:

“No que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, resta rechaçada, pois a Autora, diferente do 
que expõe a Ré, não quer discutir acerca do acidente em questão ou sobre quem o ocasionou, mas sim, 
acerca do não funcionamento do dispositivo de segurança, qual seja, o cinto de segurança, componente 
de segurança, que compõe o veículo;”

Admissível a análise conjunta dos recursos por possuirem pontos convergentes no tocante a 
sentença condenatória.

Trata-se de ação de procedimento ordinário movida por ANDREA VIANA BARBOSA LOPES 
em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (atual denominação da FIAT 
AUTOMÓVEIS LTDA. e FIAT AUTOMÓVEIS S.A), em 16 de março de 2000, objetivando repara-
ção por dano moral e material sob fundamento em responsabilidade por fato do produto, decorrente de 
falha no sistema de acionamento do cinto de segurança do veículo “Fiat/Uno Mille placa JLS-9237”- 
fabricado por demandada, consistente em ausência de solda integral do suporte metálico do cinto de 
segurança, acarretando ofensa à integridade física da postulante - perfuração da alça intestinal jejunal, 
consoante fotografias, relatórios médicos e laudo pericial exibidos com a petição inicial( fls. 10/19; 33; 
34/44; 47 e 48/77; 78/91).

Alega a postulante em sua petição inicia( fls. 10/19), que, in verbis: 

“(...)” por força do seu trabalho, se deslocava frequentemente para o interior do Estado da 
Bahia, a fim de gerenciar diversas obras assumidas pelos contratantes; em 27/04/1999, tra-
fegava pela rodovia BR 407, ocupando o banco de passageiro dianteiro do referido veículo 
- Fiat Uno Mille, placa policial JLS 9237, pertencente a José Damião da Silva Carvalho e 
conduzido por Iracema Silva Oliveira; o automóvel colidiu frontalmente com o caminhão 
Mercedes Benz, placa JMQ 2485, pertencente a José Q. De Lima e dirigido por José L. M dos 
Santos; em razão das lesões sofridas, fora transferida para o Hospital São Rafael, situado 
nesta capital; após realização de diversos exames, no estabelecimento hospitalar, fora cons-
tatado perfuração da alça intestinal jejunal, acarretado com a dispersão de líquido no seu 
abdômen; após realizado o diagnóstico, foi submetida a um procedimento cirúrgico, onde 
foi realizada a sutura da lesão e demais procedimentos para fechamento da cavidade; todo o 
seu sofrimento, fora causado pelo defeito no equipamento de segurança do veículo, fabricado 
pela requerida, alegando, que com o impacto sofrido na batida, o suporte metálico do cinto 
de segurança, rompeu-se e, por tal motivo, a parte autora teria sido arremessada contra o 
painel, razão pela qual, sofreu a ruptura em seu intestino. Afirma, que sofreu danos mate-
riais com sessões de fisioterapia respiratória, honorários do anestesista, honorários médi-
cos, gastos com serviço de emergência, internamento hospitalar, totalizando despesas de R$ 
11.375,04 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se verifica 
das notas fiscais exibidas. Afirma, ainda a requerente, que deixou de receber honorários, no 
valor R$ 6.355,40 (seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), referentes 
a serviços prestados a SQ Engenharia e Comércio Ltda., requerendo a condenação da ré em 
lucros cessantes e, indenização da requerida em danos morais, em razão dos danos sofridos.”

Em sede de contestação( fls. 41/57), a demandada suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam ao argumento de que a ação deveria ter sido proposta contra o causador do acidente, sustentando, 
ainda, questão prejudicial consistente na necessidade de suspensão do processo em face do trâmite da ação 
penal na comarca de Capim Grosso. No mérito alega inadmissibilidade da pretensão da postulante de 
indenização por supostos danos não comprovados e sem demonstração de nexo de causalidade; a circuns-
tância do lapso de tempo de fabricação e péssimo estado de conservação do veículo sinistrado, fabricado 
no ano de 1997, fora do prazo da garantia contratual, com pneus gastos; exibição indevida, por postu-
lante, de laudo pericial unilateral, sem oportunizar o exercício do direito ao contraditório requerendo, na 
oportunidade, produção de provas (testemunhal e pericial) e condenação da postulante ao pagamento de 
despesas processuais e honorários sucumbenciais.



REVISTA BAHIA FORENSE

434 435

REVISTA BAHIA FORENSE

causa da Ré, o que é combatido pelo ordenamento jurídico. Acerca do pedido de condenação 
em lucros cessantes, indefiro-o, em razão de não haver provas robustas nos autos, haja vista, 
só constar declaração assinada às fls.112, onde resta informado, que a parte autora, presta 
serviços a uma determinada empresa, sem restar apresentado cópia de contrato da prestação 
de serviços, ou outro documento, que comprove a relação jurídica entre as partes. “(...)”. 
Grifo nosso

Infere-se do relatório médico exibido à fl. 33, datado de 26 de maio de 1999, após o acidente: 
A paciente Andreia Barbosa Viana, deu entrada na emergência do Hospital São Rafael com história de 
ter sido vítima de acidente automobilístico há mais ou menos 5 (cinco) horas da admissão nessa unidade. 
“(....)” após exames, foi então convertida a cirurgia para uma laparotomia exploradora que evidenciou perfu-
ração da alça intestinal jejunal de mais ou menos 3(três) centímetros de diâmetro.” “(...)”.

Reconhecida a existência do dano e do dever de reparar, cabe analisar o montante compensatório 
arbitrado na sentença guerreada eis que os litigantes pedem, sem razão, em sede de recursos de apelação 
sua redução e majoração, respectivamente, no tocante aos valores fixados a título de indenização por dano 
moral, estético e danos materiais.

A grave lesão causada por  falha do sistema de cinto de segurança em tela, submetendo a postulante 
a procedimento cirúrgico, com repercussão estética consistente em extensa cicatriz na região abdominal, 
consoante fotografias exibidas, caracteriza o dano moral, passível de reparação financeira. Admissível a 
condenação da demandada, ora apelante, ao pagamento da indenização decorrente do rompimento do 
cinto de segurança, causando à postulante “perfuração da alça intestinal jejunal.” Têm-se por presun-
ção, in re ipsa, traduzido na própria lesão apresentada pela demandante, que sofreu grave e severa lesão na 
região abdominal, consoante mencionado no relatório médico( fl. 33), com extensa e significativa cica-
triz na região abdominal a título de sequela, consoante fotografias exibidas. A reparação do dano moral, 
na realidade, nada repara e sim compensa, o que por si só basta para reprimir a ilicitude do ato e propiciar 
à vítima uma sensação de bem-estar pela penalidade do causador do dano e possibilidade compensatória 
com a quantia paga. No caso dos autos, a demandante sofreu abalo de toda ordem em decorrência do 
acidente em tela, impossibilitando-lhe de exercer diversas atividades.

In casu, além da dor produzida pela lesão à integridade física da postulante, tipificando ofensa a 
direito de personalidade, sujeito à indenização por dano moral, destaca-se o agravo à forma estética, com 
sua aparência visivelmente comprometida com a extensa cicatriz no abdomem pelo que restou configu-
rado igualmente o dano estético, sendo possível sua cumulação com o dano moral. O dano estético é 
distinto do dano moral. Este diz respeito ao sofrimento psicológico advindo da situação traumática su-
portada pelo lesado, enquanto aquele se refere especificamente à lesão estética, que permanece no corpo 
da vítima, no caso, “cicatriz na região abdominal”. Com efeito, a alteração morfológica corporal visível 
causa desagrado e abalo à autoestima da vítima. Por se tratarem de situações e danos distintos, é plena-
mente possível a fixação de indenização cumulada por danos moral e estético, em especial em caso como o 
dos autos. Ademais, segundo a jurisprudência cristalizada na Súmula 387 do STJ: “É lícita a cumulação 
das indenizações de dano estético e dano moral.”

Carlos Alberto Bittar ensina que:

“o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispen-
sando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências 
fáticas. (...) É intuitivo e, portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem 
sido definido na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in re ipsa. 
A simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo magistrado, no caso 
concreto" (Reparação Civil Por DANOS MORAIS, RT, 2ª edição, pág. 130).

O dano moral se refere à dor, vexame, sofrimento ou humilhação fora da normalidade do coti-
diano, que interfere no comportamento psicológico do lesado, causando-lhe aflições e angústias. Ao 
arbitrar o dano moral o julgador deve ater-se à compatibilidade entre a reprovabilidade da conduta ilícita 
e a gravidade do dano por ela produzido. A discussão acerca da constatação e do arbitramento do valor 
da indenização a título de danos morais ainda traz divergências na doutrina e na jurisprudência. Porém, 
desde que efetivamente verificado, sua reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucio-
nal, como direito fundamental (art. 5º, X, da CF/1988), independentemente dos reflexos patrimoniais 
advindos do referido dano.

que houve falha no citado cinto de segurança do veículo, que não protegeu o passageiro como 
devia, trazendo as consequências conhecidas e atestados em laudo médico”.

Inaceitável, ademais, mera irresignação concernente a prova pericial indireta produzida nos autos, 
sob frágil fundamento de ter sido realizada em veículo similar ao sinistrado. À luz do princípio da verdade 
real, o julgador não pode se contentar com mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar a 
produção de quaisquer provas que possam contribuir para esclarecimento dos fatos controversos, hipótese 
evidenciada nos autos. Na ação sub examine, diante da impossibilidade de produção de prova pericial no 
cinto de segurança que equipava o veículo  sinistrado, a realização da prova pericial indireta, em outro 
cinto  de segurança  similar, pertencente ao “veículo similar Fiat Uno Mile, ano/modelo 1997/1998, 
placa policial JNP 2124”, consoante consta no laudo pericial( fl.257), contribuiu para esclarecimento 
dos fatos, restando constatada a falha  no sistema de funcionamento do cinto de segurança  integrante do 
referido veículo similar (mesmo lote e/ou ano de fabricação) daquele que equipava o veículo sinistrado em 
tela, servindo como importante subsídio para apreciação do pleito indenizatório.  Consoante asseverado 
na sentença guerreada( fls. 429/435), in verbis:

“(...)”No mérito, faz-se necessário, tecer algumas ponderações e exposições, vejamos. A Auto-
ra, na prefacial, sustenta, que sofreu danos materiais, por causa de danos sofridos em aci-
dente, quando o dispositivo de segurança do veículo, em questão não funcionou. Ademais, in-
forma, que realizou gastos com o tratamento hospitalar, em razão do acidente sofrido. Às fls. 
94/111, juntou diversos recibos, em que comprovam gastos com medicamentos e intervenções 
hospitalares. A Ré, em sede de contestação, não colacionou aos autos, nenhum documento que 
descaracterizasse o pleito autoral, apenas lançando argumentos frágeis. Frise-se, em todo o 
desenrolar processual, não trouxe ao conhecimento deste Juízo, nenhum documento novo, 
que alicerce as suas exposições, tendo como base, apenas alegações evasivas e genéricas da 
situação. Ao tratar do onus probandi, leciona o festejado MOACYR AMARAL SANTOS, em 
seus Comentários ao CPC, vol. IV, Forense, 1977, pág. 36, que “são princípios fundamentais 
do instituto os seguintes: 1º. Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer a prova das 
alegações que fizer. 2º. Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a 
prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele”. No mesmo diapasão a juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Seguro. Fato impeditivo do direito do 
Autor. Ônus da prova. Dever do Réu. Compete ao Réu a prova do fato impeditivo do direito 
do autor, artº. 373, II, do CPC. (AgRg no Ag. 672865/DF, Min. CASTRO FILHO, 3ª. Turma, 
15/08/2006). “Indenização. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 
réu cabe a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
do autor”. (REsp 535002/RS, Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, 4ª. Turma, 19/08/2003). Ain-
da, adverte Marcus Acquaviva, em lúcido comentário ao dispositivo legal supra mencionado, 
que: “quanto às regras ordinárias de experiência, vale dizer que o magistrado, ao apreciar 
a causa, deve apreciar e valorar as provas dos autos, mas paralelamente servir-se de sua ex-
periência na observação dos fatos análogos do cotidiano e do que comumente acontece”. (Cf. 
Valdemecum do Código de Defesa do Consumidor, 1ª ed, 1998, p. 25). Está cristalino ,que 
tanto a doutrina quanto a jurisprudência, possuem consonância com os incisos do artigo 373 
do CPC. A Ré, alega, que o veículo da requerente, era usado e estava ultrapassado, fora da 
garantia contratual, ocorre, que, a parte não carreou aos autos, documentos que comprovas-
sem tais afirmações. Ademais, o laudo pericial de fls.254/262, demonstra cristalinamente 
os vícios do produto alegado, o que viabiliza a apreciação por esse MM. Juízo das alegações 
apresentadas pelo Autor. Em sua conclusão o expert perito, nomeado por este juízo, confir-
ma: “ após análise dos dados constantes no processo acerca do veículo Fiat Uno Mille de placa 
policial JLS 9237, pertencente a José Damião da Silva Carvalho, e na Pericia realizada em 
20/10/2008, eta foi capaz de identificar o “nexo causal” “entre a falha levantada pela autora 
na inicial e as condições encontradas nos testes realizados em veiculo similar ao acima descri-
to, e conforme documentos em anexo, testes, provas e relatos cronológicos existentes no proces-
so. Pelo acima exposto, conclui este perito que o desprendimento do “cinto de segurança” do 
veiculo Fiat Uno Mile de placa policial JLS 9237, da base de fixação localizada no banco do 
passageiro, decorreu de “defeito ou vicio de fabricação no equipamento”, que não apresentou 
condições técnicas capaz de absorver o impacto, ao ser acionado seu funcionamento, fato que 
ocorreu por falha no processo de soldagem da garra na base do banco. “ sic. Sobre os danos 
materiais supostamente sofridos, merecem ser acolhidos in totum, isso porque a requerente 
comprovou nos autos as despesas que se deram em razão do não funcionamento do equipa-
mento de segurança. Caso contrário entendesse, estaria evidenciado o enriquecimento sem 
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Turma, DJe 04/03/2011). 3.- Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, em casos 
de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela. O entendimento foi 
consolidado com a edição da Súmula 54/STJ. 4.- 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. 5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi 
fixada a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral. 6.- Agravo Re-
gimental improvido.(AgRg no AREsp 468.256/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 14/04/2014).

Injustificável, ainda, a irresignação da parte demandada concernente aos danos materiais, eis que, 
conforme relatado por postulante, em petição inicial, com a ocorrência do acidente e a efetiva falha 
no cinto de segurança, comprovada na perícia judicial produzida em juízo e demais provas exibidas 
nos autos, acabou sofrendo ferimentos graves na região abdominal resultando em atendimento 
médico especializado, além de procedimento cirúrgico em face de perfuração da alça intestinal je-
junal comprovando-se assim o nexo causal justificador da indenização. Evidentemente se o sistema 
de cinto de segurança funcionasse corretamente, muito provavelmente não existiriam os referidos 
gastos desprendidos por postulante com o atendimento médico, restando também inalterável a 
sentença condenatória ora guerreada, concernente ao ressarcimento à postulante do montante de 
R$ 11.375,04 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), comprovados com 
os recibos e notas fiscais exibidos às fls. 94/110, dentre os quais o recibo exibido à fl. 96, de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referido por recorrente, emitido em papel timbrado 
devidamente assinado por representante de pessoa jurídica “Vídeo Cirúrgica Cirurgia Geral e 
Laparoscópica S/C Ltda.”, constando inclusive o CNPJ, comprovando de forma satisfatória o 
pagamento, por postulante, dos honorários médicos dispendidos para o procedimento cirúrgico 
necessário.

Por tais razões, à unanimidade de votos nega-se provimento ao recurso interposto por FCA FIAT 
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. e, por maioria de votos, dá-se provimento, em parte, 
ao recurso interposto por ANDREA VIANA BARBOSA LOPES.

*****

(TJBA – Apelação nº 0001670-57.1996.8.05.0080. Relator(a): Des. Maria de Lourdes Pinho 
Medauar, Primeira Câmara Cível, Julgado em 05/08/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS 
REALIZADAS COM TRATAMENTO DE LEUCEMIA E TRANSPLANTE DE MEDULA 
ÓSSEA. NEGATIVA DE COBERTURA/RESSARCIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. 
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DE-
CLARAÇÕES INEXATAS NA PROPOSTA DE SEGURO ACERCA DA REAL SITUAÇÃO 
DE SAÚDE. ART. 766, DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA DE IM-
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 0001670-57.1996.8.05.0080, de 
Feira de Santana, figurando como apelantes ANTONIO BISSOLI DE OLIVEIRA E OUTROS e ape-
lada SUL AMERICA SEGURO DE VIDA S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos 
do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANTONIO BISSOLI DE OLIVEIRA E OUTROS, 
herdeiros de Maridelia Carneiro Bissoli de Oliveira, em face da sentença de fls. 140/143, proferida pelo Juiz 

Em relação ao quantum fixado, a indenização por 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 ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado 
e inibi-lo de repetir o comportamento anti-social, bem assim 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 indenização por dano moral, de valor inestimável, determinar quantia 
suficiente para minorar o sofrimento do pleiteante, sem concorrer para o enriquecimento sem causa con-
siderando, para tanto, as condições das partes, o nível social, o prejuízo sofrido e a intensidade da culpa. 
É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para 
a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo 
dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).

É do magistério de Humberto Theodoro Júnior, in Dano Moral, Editora Juarez de Olieira, 2ª 
edição, 1999,

“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro 
da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral 
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, 
sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz 
não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza 
do outro.” (p. 43).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da 
indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, evidencian-
do-se flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso em questão, princípios da razoabilidade e da proporciona-
lidade, além de 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”, vencida a relatora na 
confirmação do valor da condenação fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral 
e estético, a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do seu arbitramento, nos 
termos da Súmula 362 do STJ, por maioria de votos dá-se provimento, em parte, ao recurso interposto 
por postulante, reformando-se a sentença, em parte, majorando para R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) o valor da condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por dano estético/moral.

Constatável a existência de equívoco na sentença hostilizada ao fixar o termo inicial de juros de 
mora a partir da citação, quando o termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação ao 
pagamento de indenização por dano moral é a partir do evento danoso ou da citação, na hipótese de 
relação extracontratual ou contratual, respectivamente. Tratando-se, na hipótese, de descumprimento de 
obrigação extracontratual sua incidência dá-se a partir do evento danoso (27/04/1999), nos termos da 
SÚMULA nº 54/STJ, in verbis: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em casos de 
responsabilidade extracontratual.” Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a alteração 
do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária independe da interposição de recurso, pois 
se trata de matéria passível de alteração de ofício, inclusive por ser consectário lógico da condenação, não 
configurando “reformatio in pejus”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - TER-
MO INICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INCIDÊNCIA - EVENTO DANOSO - 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO AGRAVADA 
MANTIDA – IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que “nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in 
re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.” (REsp 1059663/MS, 
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- Os juros de mora constituem matéria 
de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in 
pejus. (Precedentes: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 
de 15/12/2010; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira 
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acometida de problemas de saúde, tendo submetido-se a vários exames e tratamentos, os quais diagnosticaram 
que a mesma sofria de leucemia e que, por isso, necessitava de realizar transplante de medula óssea”.

Entretanto, as provas colacionadas aos autos pela própria autora demonstram que a doença da qual 
fora acometida, qual seja, leucemia, já existia à época da assinatura do contrato, bem como a plena ciência 
do seu quadro de saúde.

Vê-se do hemograma de fls. 17/18, bem como do Mielograma de fls. 20, datados de 14/03/1994 
e 15/03/1994, respectivamente, que as taxas da autora já se encontravam totalmente alteradas, não obs-
tante o relatório médico de fls. 21 atestar que a mesma já se encontrava em tratamento quimioterápico 
desde 15/03/1994.

Dessa forma, é inconteste que quando da assinatura do contrato a autora já estava com a patologia 
acima mencionada, bem como já havia iniciado tratamento, restando caracterizada a doença preexistente, 
conforme bem asseverado pelo magistrado singular.

Ao contrário do quanto asseverado nas razões recursais, o formulário de fls. 06 não se apresenta 
ilegível, mas se trata de documento sucinto, de fácil compreensão, sendo claras as respostas negativas (N) 
apostas nos campos A a E, da parte de Declaração de Saúde, onde se questiona a preexistência de doenças, 
deficiências ou uso de medicamentos. 

Assim, uma vez constatada a inequívoca ciência da autora de sua doença, pouco antes da celebração 
do contrato de seguro saúde, resta caracterizada a má-fé em suas declarações inexatas, as quais lhe retiram 
o direito de ser ressarcida pelas despesas suportadas com a doença tida por preexistente, nos termos do 
art. 766, do Código Civil, que reza:

“Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circuns-
tâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, 
além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”

Por oportuno, importante consignar que o caso em apreço não pode ser enquadrado no enten-
dimento jurisprudencial de que a ausência de exigência de exames prévios pela Seguradora a obrigam a 
cumprir com a cobertura assegurada.

Na espécie, apesar da Seguradora não ter exigido exames prévios, os mesmos foram apresentados 
nos autos, tendo a apelada logrado comprovar a má-fé da contratante, que ao prestar a declaração de saú-
de, expressa às fls. 6, faltou com a verdade para com os quesitos relacionados à doença preexistente, para 
a qual já se encontrava, inclusive, em tratamento.

Assim, a prova documental produzida pela própria autora, em especial os documentos de fls. 18 a 
21, atestam com clareza solar a gravidade da sua patologia, bem como sua inequívoca ciência, restando, 
assim, caracterizada a ausência de boa-fé contratual.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, a saber:

DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA. O prazo aplicável 
à ação de cobrança de seguro ajuizada pelos beneficiários legais do segurado é o decenal, nos termos 
do artigo 205 do Código Civil . Caso em que houve formalização de pedido administrativo no mês 
seguinte ao falecimento do contratante, sem notícias de que a sucessão tenha sido, desde então, 
cientificada acerca da recusa de pagamento pela seguradora, circunstância que obsta o regular de-
curso do prazo prescricional. Configurada a má-fé do segurado, uma vez que omitiu da seguradora 
o fato de ser portador de doença grave preexistente (neoplasia maligna de pâncreas), cujo diagnósti-
co foi confirmado dois dias antes da contratação do seguro. Nexo de causalidade entre a moléstia e a 
causa mortis devidamente comprovado. Direito à cobertura securitária não reconhecido. Inteligên-
cia dos artigos 765 e 766 do Código Civil . RECURSO DESPROVIDO. (TJRS Recurso Cível Nº 
71007878499, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf 
Gomes da Silva, Julgado em 08/08/2018).

EMENTA: OCULTAÇÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. MÁ-FÉ. PERDA DO DIREI-
TO À COBERTURA. I. A cosseguradora é parte legítima para ação de cobrança de indenização 
securitária. II. De acordo com a inteligência do artigo 757 do Código Civil, não há direito a 
indenização por invalidez parcial do segurado que não é contemplada na apólice entre os riscos 
assumidos pela seguradora. III. A omissão consciente e intencional de graves doenças revela má-fé 
do segurado e consequentemente elide o direito à indenização securitária, nos termos dos artigos 

de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Feira de Santana, que, nos autos da 
Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face de SUL AMERICA SEGURO DE VIDA S/A, que julgou 
improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Assim, um dia antes de assinar com a Empresa Ré, a autora já sabia que era portadora de leucemia, 
necessitando de transplante de medula, o que veio a fazer em 1996.
Nos termos do art. 766 do CC1, em aplicação direta do princípio da eticidade do Código Civil de 
2002, a omissão de doença preexistente pelo segurado desobriga a seguradora a entregar a indenização 
que, por contrato, seria devida, tendo em vista a quebra do dever de honestidade que deve nortear as 
relações obrigacionais, sendo necessária a comprovação da má fé, o que está robustamente demonstrado 
nestes autos.
[...]
Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. Custas e honorários sucumbências, este 
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) suspensos nos termos do artigo 12 da Lei n 1.060/50.
Condeno, ainda, parte ré noas custas e honorários de sucumbência, este fixados em 10% sobre o valor 
da condenação.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Posteriormente, a sentença foi modificada, em sede de aclaratórios, às fls. 163, para sanar contra-
dição, nos seguintes termos:

“A sentença, a despeito de ter julgado improcedente o feito aforado pela autora, condenou a ré a pagar as 
verbas de sucumbência, contradição passível de ser corrigida pela via dos aclaratórios.
Dessa forma, conheço e acolho os embargos para impor à demandante o ônus da sucumbência, conde-
nando o espólio de Maridélia Carneiro de Oliveira a pagar honorários advocatícios no percentual de 
10% do valor da causa, bem como as custas processuais.”

Em suas razões recursais, fls. 151/161, alega a apelante, em síntese, que: a) a proposta constante 
às fls. 6, redigida com letras muito pequenas, não foi preenchida pela autora, tendo apenas aposto sua 
assinatura; b) não foi apresentada à autora a Carta de Orientação ao beneficiário, conforme determina o 
§2º, do art. 3º, da Resolução Normativa nº 162, da ANS; c) a proposta de seguro tratou-se de armadilha 
contra consumidor desprotegido e ansioso; d) o relatório médico de fls. 21, não prova ma-fé da autora, 
sendo o mesmo datado de 04 de julho de 1994, enquanto que o seguro foi contratado em 16 de março 
de 1994, não se podendo afirmar que a autora, falecida, tinha conhecimento do seu estado de saúde; e) 
a manipulação feita pelo corretor de seguros, no documento de fls. 6, ofende a boa fé objetiva, que já era 
prevista no Código de 1916 e que foi consagrada no CDC, nos arts. 4º, Caput , III, e art. 51, IV; f ) por 
fim, requer o provimento do recurso e procedência dos pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, às fls. 172/179, pugnando pelo im-
provimento do recurso de apelação. 

Salienta-se que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do 
CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O caso em apreço diz respeito à negativa da parte ré/apelada em custear/reembolsar o tratamento 

de leucemia e transplante de medula óssea feito pela autora, falecida no curso do processo, sob o argu-
mento de existência de doença pré-existente quando da celebração do contrato.

Fundado na prova dos autos, especificamente, no relatório médico de fls. 21, o magistrado singular 
reconheceu a existência de doença pré-existente e a sua ciência por parte da autora, afastando a responsa-
bilidade da seguradora de arcar com os custos do tratamento apresentados, com base nas disposições do 
art. 766, do Código Civil.

Inicialmente, mister esclarecer que a autora assinou a Proposta de Seguro de fls. 06 no dia 16/03/1994, 
declarando na peça inicial que “um ano após ter contratado o referido plano de seguro saúde, a Acionante foi 
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em desfavor de UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO E CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que julgou pro-
cedentes em parte os pedidos para condenar as Rés a custearem o medicamento denominado Ibrutinib 
140mg de forma ininterrupta, na forma constante em prescrição médica, bem como ao pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais), acrescido de correção monetária 
pelo INPC a partir da presente data e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou, 
ainda, as Rés, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do 
valor da causa.

Opostos embargos de declaração pela Central Nacional Unimed, às fls. 867/868, estes não foram 
acolhidos (fls. 869/890).

Às fls. 884/899, a UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO - COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO apela suscitando, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença, pela viola-
ção do contraditório e ampla defesa. Afirma que embora tenha requerido o encaminhamento de ofício 
para a ANS, o Juízo ignorou e proferiu sentença condenatória; e, ainda, que o magistrado não lhe opor-
tunizou a apresentação das razões finais.

No mérito, alega que a medicação IBRUTINIB não possui cobertura contratual, uma vez que não 
faz parte da lista de terapia antineoplásica oral prevista no Rol de Cobertura definido pela AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, em razão de sua eficácia ainda não ter sido comprovada 
para o tratamento da referida doença; que o tratamento clínico pretendido pelo Agravante e prescrito 
por médico assistente é experimental e indicado para casos de Leucemia e não para doença do Apelado; 
que o Agravado não juntou qualquer estudo clínico a respaldar o pedido ou mesmo parecer técnico com 
segunda opinião de médico especialista acerca da prescrição apresentada, o que confere sério risco à saúde 
do paciente e à operadora de planos de saúde. Assevera que a Apelante não incorreu em qualquer ato 
ilícito, mas agiu no estrito cumprimento da lei e do contrato, pois recusou autorização para a realização 
do procedimento epigrafado em função do contrato estabelecer que os procedimentos e eventos de saúde 
contratados são aqueles dispostos no rol de coberturas da ANS, pelo que a APELANTE, apenas exercen-
do um direito que lhe pertence.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 918/925.

VOTO

O presente recurso preenche todas as formalidades legais, atendendo aos pressupostos de 
admissibilidade.

Trata-se de sentença que condenou as Rés a custearem o medicamento denominado IBRUTINIB 
140mg de forma ininterrupta, na forma constante em prescrição médica, bem como ao pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 cinco mil reais), acrescido de correção monetária 
pelo INPC a partir da presente data e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou, 
ainda, as Rés, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do 
valor da causa.

Preliminar de nulidade da sentença
O Apelante alega que houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois em que pese tenha 

requerido o encaminhamento de ofício para a ANS, acerca da cobertura do medicamento objeto da 
ação, o Juízo ignorou e proferiu sentença condenatória. Ainda, que o magistrado não lhe oportunizou a 
apresentação das razões finais.

O requerimento de expedição de ofícios à ANS foi feito em audiência (fl. 119) e na contestação 
da UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, às 
fls. 488/498.

Às fls. 150, o juiz despacha intimando as partes para se manifestarem sobre as provas que pre-
tendiam produzir e a UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO reitera o pedido da expedição do 
ofício, à fl. 852.

O Autor se manifesta informando que não há mais nada a produzir e requerendo o julgamento 
antecipado da lide (fl. 853).

A CENTRAL UNIMED se manifesta, afirmando que não havia mais provas a serem produzidas 
(fl. 854).

765 e 766 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - 20150110716833 DF 
0020975-49.2015.8.07.0001 (TJ-DF). Jurisprudência • Data de publicação: 03/07/2019)

EMENTA: DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SE-
CURITÁRIA INDEVIDA. INTERNAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIO EM ÁLCOOL E 
DROGAS. EXCLUSÃO PREVISTA. SENTENÇA MANTIDA. Inexiste abusividade na cláu-
sula que determina obrigação do segurado de prestar informações exatas sobre o seu real estado de 
saúde, permitindo que a seguradora negue o pagamento de indenização se constatada declaração 
inexata ou omissão de doença preexistente. Não é devida a indenização por seguro de vida quando 
o proponente omite ser portador de doença preexistente ao risco coberto, ocasionando desequilí-
brio contratual entre as partes ao agir com má-fé. Se a apólice prevê exclusão da cobertura para 
tratamento de viciados em álcool ou drogas, indevida é a indenização. (TJ-SP - Apelação APL 
10080717720148260003 SP 1008071-77.2014.8.26.0003 (TJ-SP). Jurisprudência • Data de pu-
blicação: 25/03/2015)

Dessa forma, tendo o juízo a quo analisado as provas e formado fundado convencimento no sen-
tido de existência de doença preexistente da autora, com sua ciência antes da assinatura do contrato em 
questão, imperiosa é a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença proferida 
em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0517682-63.2018.8.05.0001. Relator(a): Des. José Olegário Monção 
Caldas, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/07/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TU-
TELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTO. Preliminar de nulidade da sentença: O Apelante alega que houve violação ao 
contraditório e ampla defesa, pois em que pese tenha requerido o encaminhamento de ofício 
para a ANS, acerca da cobertura do medicamento objeto da ação. Não há se falar omissão 
do Juízo ou violação ao contraditório, pois a decisão de indeferimento foi fundamentada 
e possui lastro no poder de gerência do juiz quanto às provas do processo. Ademais, houve 
preclusão do direito do Apelante em questionar tal ponto, já que da decisão interlocutória 
cabia agravo de instrumento. REJEITADA.
APELADO COM ENFERMIDADE SEVERA. GARANTIA AO EXERCÍCIO DE DIREITO 
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSIS-
TE A TODAS AS PESSOAS. REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL IN-
DISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA CF. DEVER 
CONTRATUAL. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO (FL. 27) E REGIS-
TRADO PELA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA PELA SEGURADORA. 
DECISÃO MANTIDA.

APELAÇÃO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0517682-63.2018.8.05.0001, 
da Comarca de Salvador, em que é Apelante a UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Apelado LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o 
fazem pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c 
Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência, proposta por LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, 
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as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo igualmente abusiva a negativa 
de cobertura sob esse fundamento.”

O direito à vida é assegurado por nossa Carta Magna, com vistas à preservação dos atributos ma-
teriais e imateriais da pessoa humana, eis que se faz imprescindível que esta norteie as relações consume-
ristas entre os Planos de Saúde e seus contratantes, posto que o referido direito fundamental desdobra-se 
em outros, em especial, o direito à saúde por estar coadunado à vida.

Nesse sentido prevê o art. 5º, “caput” E 6º da nossa Constituição Federal que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, 
de 2015)

A Constituição Federal, no seu Título VIII – “Da Ordem Social”, Seção II, art. 196 assegura o di-
reito à saúde e tem por escopo o bem estar e justiça social que se traduzem na redução do risco de doenças 
e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde.

Ressalte-se que não pode a Seguradora se abster de fornecer medicamento registrado pela ANVISA, 
por se tornar abusiva tal prática, além de dificultar o acesso do enfermo à medicamento necessário ao seu 
tratamento e consequentemente à sua sobrevivência.

Tendo em vista que o medicamento prescrito pelo Médico Assistente já está regulamentado pela 
ANVISA, não há o que se falar em tratamento experimental, como alegado pelo Apelante. O médico, à 
fl.27, assim prescreve:

“Devido à recidiva, paciente vem em uso de medicação ibrutinib desde 29/11, necessitando do uso 
contínuo da medicação com a garantia de que não haverá interrupção no fornecimento da referida 
medicação. CID:C85.9”

Ainda, não cabe ao plano de saúde determinar qual o tratamento adequado ao paciente, e sim ao 
seu médico.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDI-
MENTO. FOTOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. 1. Os contratos de planos de saúde estão 
submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois 
envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do 
CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consu-
midor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 
a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em 
manifesta desvantagem. 2. Mostra-se abusiva a negativa da ré em autorizar a realização do pro-
cedimento requerido, uma vez que cabe ao médico, conhecedor das condições do paciente, 
indicar a melhor opção para a realização do tratamento, bem como o tratamento necessário 
à cura da moléstia. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075037994, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/09/2017)

A sentença se manifestou sobre o ponto:

“Por outro lado, encontra-se o referido fármaco, inclusive, devidamente aprovado pela ANVISA, 
consoante nota disponível no sítio eletrônico da ANVISA : “A Anvisa publicou nesta segunda-feira 
(27/7) o registro do medicamento novo Imbruvica® (ibrutinibe), um antineoplásico sob a forma de 
cápsula gelatinosa dura indicado para o tratamento de pacientes que apresentam Leucemia linfocí-
tica crônica ou Linfoma linfocítico de pequenas células (LLC/LLPC) tratados com no mínimo um 
tratamento anterior. Trata-se de um medicamento novo, ou seja, de uma substância terapêutica que 
ainda não existia no país (…) A prestação nos contratos de assistência médica ou de seguro saúde 

O magistrado, em relação ao requerimento assim decide, em decisão interlocutória de fl.855:

“Com lastro no art. 370 do CPC, indefiro a produção da prova requerida às fls. 852, seja por-
quanto o julgamento na hipótese não demanda prévia manifestação do NATIJUS, especialmente 
por se tratar de questão que não apresenta qualquer peculiaridade, e ainda tendo em vista que as 
informações atinentes à ANS se encontram disponíveis para consulta pública.
Não havendo outras provas a produzir nos autos, determino retornem conclusos para sentença.

Logo, não há se falar omissão do Juízo ou violação ao contraditório, pois a decisão de indeferimen-
to foi fundamentada e possui lastro no poder de gerência do juiz quanto às provas do processo.

Ademais, houve preclusão do direito do Apelante em questionar tal ponto, já que da decisão inter-
locutória cabia agravo de instrumento.

Quanto às razões finais, não há obrigatoriedade de intimação para sua apresentação, quando não 
há audiência de instrução ou inexiste prejuízo para a parte, como in casu.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CEF. AÇÃO 
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE RAZÕES FI-
NAIS E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. PRESTAÇÕES DE CON-
TRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. LAUDO PERICIAL. DEPÓSITO INSUFICIEN-
TE. 1. Não se verifica a obrigatoriedade de intimação para a apresentação de razões finais, 
prevista no § 3º , do art. 454 , do CPC , quando não há audiência de instrução e julgamento, 
nem resta demonstrado qualquer prejuízo para a parte que dela reclama. 2. Também, não 
importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma 
contida no artigo 331 , do CPC , visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir 
a qualquer momento (REsp 242.322-SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU de 15.05.00). 3. (...). 
4. (...). 5. Apelação dos autores improvida.(TRF – 1: 3753 GO 2001.35.00.003753-0, Relator: 
Desembargador Federal Souza Prudente, Data de Julgamento: 20/07/2007, Sexta Turma, Data de 
Publicação: 03/09/2007 DJ. 165)

Tendo o juiz julgado antecipadamente o feito, com as devidas cautelas quanto ao interesse das 
partes em produzir provas, como supramencionado, não houve necessidade de audiência de instrução e 
nem prejuízo para a Apelante, ante ao conjunto probatório presente nos autos.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
Mérito
O Autor é beneficiário de plano de saúde contratado perante a parte Ré, e vem sendo tratado contra 

o câncer há vários anos. Em data recente constatou a reincidência da doença, diagnosticada como linfoma 
não-hodgkin do manto. Aduz que, em razão da recidiva e por já ter se submetido a outros tratamentos, a 
médica que o acompanha prescreveu a medicação denominada IBRUTINIB 140mg, mas os Réus se ne-
gam a custear o tratamento sob a alegação de inexistir previsão contratual de cobertura e nem a obrigação 
legal para fornecimento do mesmo, afirmando ser experimental.

No mérito, ante à indubitável necessidade de utilização do medicamento para o tratamento ade-
quado, a sentença assim decidiu:

“No relatório de fls. 27, a médica assistente registrou que “Devido à recidiva, paciente vem em uso 
de medicação ibrutinib desde 29/11, necessitando do uso contínuo da medicação com a garantia 
de que não haverá interrupção no fornecimento da referida medicação”. Assim, resta comprovada 
a expressa prescrição médica do tratamento quimioterápico com o medicamento IMBRUVICA 
(IBRUTINIB) pela médica que acompanha o Autor.(...) Não havendo no instrumento contratual 
respectivo expressa exclusão do tratamento da referida doença, resta imperioso o tratamento, com o 
emprego de todo o material e medicamento necessário para sua consecução. Por outro lado, encon-
tra-se o referido fármaco, inclusive, devidamente aprovado pela ANVISA, consoante nota disponí-
vel no sítio eletrônico da ANVISA (…) À míngua de prova cabal nos autos da incompatibilidade da 
medicação mencionada no tratamento oncológico da morbidade do Autor, sendo esta a orientação 
da médica assistente com base em parâmetros científicos, imperiosa a cobertura respectiva pela Ré, 
por não lhe competir a definição do tratamento mais adequado à vista do diagnóstico. (…) Ade-
mais, impertinente a ausência do fármaco na lista de coberturas obrigatórias das Agencia Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não esgotando 
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III- É direito do povo (interesse público) ser informado dos atos da administração penitenciária, 
relacionados ao trato com os detentos, estando a transmissão da notícia inserida no âmbito da liber-
dade de informação jornalística, valor estruturante da república democrática brasileira.
IV- As imagens fotográficas de documentos oficiais, transmitida em notícia jornalística, onde cons-
ta, em um deles, o nome do agente penitenciário recorrente (fls. 12), não gera responsabilidade civil 
do veículo de comunicação, tanto porque apenas reproduziu os fatos ocorridos de interesse da cole-
tividade (apreensão de armas e drogas na carceragem), como publicou documento de apresentação 
do detento, em cujo conteúdo há, tão somente, o nome dos servidores que realizaram atividade de 
ofício e rotineira, que é a inspeção das celas, sem tecer qualquer juízo de valor (positivo ou negativo) 
sobre o atuar de qualquer um deles.
V- Descabe autorização prévia do servidor público para que a imprensa possa exercer, livremente, o 
seu mister de informar (ADPF 130/DF), além do fato de que a existência do nome do recorrente no 
documento oficial de apresentação de um dos detentos, não se prestou, ou mesmo teve a intenção 
de proporcionar vantagem patrimonial à apelada, circunstâncias que obstam o reconhecimento da 
alegada lesão e, consequentemente, a condenação da empresa.
VI- APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamen-
tado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença de fls. 62/65, acrescentando que o Juiz da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Itabuna julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Indenização por 
Danos Morais.

Gutemberg Loiola de Souza Menezes ingressou com uma ação indenizatória, em desfavor de R. 
Santos Costa Serviços de Internet - ME (Rádio Notícias), argumentando que, no exercício da função de 
agente penitenciário do Conjunto Penal de Itabuna-Bahia, realizou, em 12/05/2014, revista periódica 
nas celas, apreendendo diversos materiais configuradores da prática de ilícitos (drogas e armas), razão 
pela qual foi à Delegacia de Polícia para registrar tais fatos, oportunidade em que lavrou-se Boletim de 
Ocorrência, com sua oitiva na condição de testemunha.

Prosseguiu informando que, registrado o fato e colhido o seu depoimento, prepostos da acionada 
fotografaram o material apreendido, bem como os documentos e ofícios correlatos, nos quais continha 
o seu nome, publicando-os na internet, sem autorização para tanto. Essa divulgação, conforme alegou, 
colocou-lhe em situação de risco, haja vista as constantes ameaças praticadas pelos detentos, causando-lhe 
verdadeiro temor pelo sua integridade física, a ensejar reparação pelos danos morais.

Após a prática dos atos processuais pertinentes à espécie, o magistrado prolatou sentença em au-
diência, julgando improcedente o pedido. Em seus fundamentos, aduziu que no sopesamento entre o 
direito à informação e aspectos relacionados à privacidade, deve prevalecer, no caso concreto, aquele, em 
razão do interesse público que reveste a notícia, além do fato de não ter havido prova das alegadas ameaças 
que acionante diz ter sofrido.

Irresignado, o autor interpôs esta apelação, aduzindo os mesmos argumentos alçados na petição 
inicial, pontuando não ter autorizado a exposição do seu nome. Disse, ainda, que, caso houvesse a supres-
são desse signo de identificação, a publicação da notícia surtiria o mesmo efeito, sendo esse aspecto da 
informação o cerne do seu inconformismo, e não a divulgação dos fatos.

Requer, assim, a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 75/81.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora opinou pelo improvimento do 

recurso (fls. 11/17 deste autos).
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.

deve ser fornecida com a devida qualidade e adequação para alcançar o fim ao qual se destina, qual 
seja, a ampla prestação de saúde ao consumidor. (…)
Ademais, o dever de cobertura do fármaco, ainda que se trate de medicamento com ministração 
domiciliar, ante sua natureza antineoplásica, à luz do art. 12, Ida Lei 9.656/981: “Art. 12. São fa-
cultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o ˜1º o do art. 
1 o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 
exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: c) cobertura de tratamentos an-
tineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento e adjuvantes”.

Agindo dessa forma, o Judiciário não está sendo arbitrário, pois cabe-lhe aplicar a lei, interpretan-
do-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão da Apelada é ver o plano de saúde compelido 
a cumprir o dever de preservar a saúde de um beneficiário, fornecendo-lhe o medicamento necessário ao 
seu tratamento.

Vale lembrar que não cabe ao Apelante decidir qual tratamento é melhor para o mal que aflige o 
Apelado, mas sim ao médico, integrante ou não da rede pública de saúde, que acompanha o paciente 
pessoalmente, ministrar e prescrever o que achar mais conveniente para a melhora e cura do enfermo.

Com base nesses argumentos, entendo que há conduta ilícita na negativa de um tratamento prescri-
to pelo médico e reconhecido pela ANVISA, desde que válido o contrato celebrado entre as partes, como 
no caso concreto ora analisado. Logo, não há se falar em cumprimento de um dever, pelo Apelante, como 
forma de afastar a condenação de pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece retoques, sendo razoável e justo.
Dessa forma, considerando a importância e coerência das peculiaridades apresentadas, não vislum-

bro quaisquer impedimentos ao fornecimento da medicação adequada.
Quanto aos honorários advocatícios, a sentença condenou as Rés ao pagamento do percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aplicando-se a regra do art. 85, parágrafo 11 do CPC, ma-
joro-os para 12% sobre o valor da causa, em razão do insucesso da presente apelação.

Ante as razões expostas, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, mantendo-
-se incólume a sentença. Quanto aos honorários, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, nos termos 
do art. 85, parágrafo 11 do CPC.

*****

(TJBA – Apelação nº 0502889-16.2014.8.05.0113. Relator(a): Desa. Dinalva Gomes 
Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Julgado em 16/07/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS EM CELAS DE PRESÍDIO. 
NOTÍCIA QUE VEICULOU IMAGENS DO MATERIAL APREENDIDO E DOCUMEN-
TOS OFICIAIS CORRELATOS, ONDE CONSTAVAM NOMES DOS AGENTES QUE RE-
ALIZARAM A INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLI-
CIZAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA VERSUS 
DIREITO À VIDA PRIVADA PROFISSIONAL. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURA-
DO. NOTÍCIA VERDADEIRA E SEM INTENSÃO DE AUFERIR VANTAGEM PATRI-
MONIAL. AGENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RE-
CURSO IMPROVIDO.

I- Pretende, o recorrente, a recomposição do seu patrimônio moral, pelo fato de ter havido, sem 
autorização sua, publicação do seu nome que constatou em documento oficial, veiculado em notícia 
jornalística, como sendo um dos agentes penitenciários que realizou inspeção em celas prisionais 
e apreendeu armas e drogas.
II- A situação dos autos envolve tensão entre a atividade jornalística e a proteção à vida privada 
profissional. Para que a notícia se legitime como valor protegido pela ordem constitucional, deve 
ser prestada com seriedade, além de se mostrar necessária para transmitir a mensagem. (AgInt no 
REsp 1626272/DF, Rel. Ministra Nancy Andrughi, Terceira Turma, julgado em 20/03/2018, 
DJe 04/04/2018).
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5. O direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus li-
mites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, 
pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao 
interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.
7. Na hipótese dos autos, a atividade jornalística ocorreu dentro dos parâmetros jurisprudenciais 
fixados por essa Corte Superior, não ocorrendo assim a configuração dos danos morais.
...
(AgInt no REsp 1626272/DF, Rel. Ministra Nancy Andrughi, Terceira Turma, julgado em 
20/03/2018, DJe 04/04/2018).

No caso concreto, as imagens dos documentos oficiais fotografados, transmitida em notícia jor-
nalística, onde consta, em um deles, o nome do agente penitenciário recorrente (fls. 12), não geram res-
ponsabilidade civil do veículo de comunicação, tanto porque, apenas reproduziram os fatos ocorridos de 
interesse da coletividade (apreensão de armas e drogas na carceragem), quanto pelo fato de ter publicado 
documento de apresentação do detento, em cujo conteúdo há, tão somente, os nomes dos servidores que 
realizaram atividades de ofício e rotineira, que é a inspeção das celas, sem tecer juízo de valor (positivo ou 
negativo) sobre o atuar de qualquer deles.

Tocante à necessidade de autorização do servidor, agente penitenciário, para que o seu nome pu-
desse ser mantido no documento veiculado com a notícia, na linha do quanto pontuado pela ilustre 
presentante do Ministério Público, a informação jornalística da vida profissional dos agentes públicos 
comporta maior tolerância, em face da transparência que reveste os atos estatais, em ordem a concretizar 
o postulado da publicidade, conforme se infere do que restou definido na ADPF nº 130/DF, ao declarar, 
o eminente Ministro relator, verbis:

“Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, 
subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está 
sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências 
de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um com-
portamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos”.

Assim, se por um lado não há prévia necessidade de autorização para que a imprensa possa exercer, 
livremente, o seu mister de informar, por outro, a existência do nome do recorrente no documento oficial 
de apresentação de um dos detentos, não se prestou, ou mesmo teve a intenção de proporcionar vantagem 
patrimonial à apelada, circunstâncias que obstam o reconhecimento da alegada lesão e, consequentemen-
te, a condenação da empresa.

Nessas condições, o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação.

*****

(TJBA – Apelação nº 0545607-73.2014.8.05.0001. Relator(a): Desa. Lícia de Castro 
L.Carvalho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 05/08/2019.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CALÚNIA, INJÚRIA, DI-
FAMAÇÃO. MATÉRIA OFENSIVA PUBLICADA EM JORNAL ELETRÔNICO - Me-
tro1 (www.metro1.com.br)-, DISPONIBILIZADA EM PESQUISA PERANTE GOOGLE. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE PARTES 
DEMANDADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL 
REAIS) AO DEMANDANTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IM-
POSIÇÃO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA AO JORNAL ELETRÔNICO DEMANDADO. 
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILI-
DADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONDENAÇÃO 
DE GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCOR-
RÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL NO EVENTO 
DANOSO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E/OU DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.965/2014. 
INDENIZAÇÃO INEXIGÍVEL. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. IMPROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO. INVERSÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

VOTO

A demanda tem por propósito a condenação, por danos morais, da empresa individual acionada - 
prestadora, também, de serviços de comunicação pela internet -, pelo fato de ter veiculado, em seu portal, 
a notícia de apreensão de armas e drogas no Conjunto Penal de Itabuna-Bahia, contendo imagens do 
material apreendido e dos documentos oficiais correlatos, em um dos quais consta o seu nome.

Cumpre, de logo, deixar esclarecido, que não houve veiculação de imagens do autor/apelante, 
tendo ele se irresignado pelo fato de seu nome constar em um dos documentos fotografados e divulgados 
pelo acionado, no exercício de sua atividade jornalística.

A situação dos autos, sob o enfoque que o recorrente pretende defender, enquadra-se no figurino 
da proteção da vida privada, valor inserido no catálogo expresso dos direitos fundamentais da pessoa 
(art. 5º, X da CF/88). Isso porque, a tutela dessa dimensão da personalidade tem o propósito de impedir 
intromissões indevidas no âmbito das relações que a vida proporciona, tais como, na família, no trabalho 
e entre amigos, conferindo liberdade, sem interferências de outrem, no lícito convívio intersubjetivo. 
Envolve, no dizer do professor Dirley da Cunha Júnior, “um viver entre os outros mas que também exige 
uma certa reserva” (Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, Podivm).

Lado outro, o tema relacionado à liberdade de comunicação, compreendida como a “preservação 
da opinião, da expressão e da informação, quando exteriorizadas através de um meio de comunicação de 
massa”, conforme percepção de Vidal Serrano Nunes, em a proteção constitucional da informação e do di-
reito à crítica jornalística, Editora FTD, 1997, pag. 30, São Paulo, encontra, na liberdade de imprensa, ou 
jornalística, também um direito de proteção e projeção constitucionais, que engloba não só a prerrogativa 
de informar fatos de interesse coletivo, como também sobre eles tecer comentários, reveladores de crítica.

A tensão existente entre a atividade jornalística e os valores que integram o plexo de direitos ineren-
tes à personalidade humana (honra, intimidade, privacidade e imagem), tem despertado esforços intelec-
tuais na busca da harmonização dessas franquias, em ordem a fazer prevalecer uma delas no caso concreto, 
sem, contudo, aniquilar a outra, pois já não há mais dúvida na ciência jurídica que, na concretização de 
direitos fundamentais que se contrapõe em face das peculiaridades da causa, é necessária concordância 
prática entre eles, numa relação de cedência recíproca.

In casu, a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais, fundando essa conclusão na 
prevalência do direito à informação, no caso concreto, assim como no fato de não ter havido demonstra-
ção das alegadas ameaças.

Por se tratar de informação relacionada a práticas delitivas no ambiente carcerário, é de interesse 
público a divulgação desses fatos. Têm, os cidadãos, especialmente os que estão integrados à população lo-
cal, o direito de serem informados sobre o tratamento dispensado àqueles que são levados a cumprir pena 
em estabelecimento prisional, e como vivem com as restrições impostas pela condenação. A supressão 
da liberdade de alguns interessa a todos, assim como a maneira de vida que desenvolvem na carceragem, 
a fim de submeter, ao juízo coletivo, a legalidade dos atos estatais, tanto no que toca ao cumprimento 
adequado da reprimenda, quando à desincumbência das atribuições dos agentes públicos, visando a segu-
rança da coletividade e dos que visitam os detentos.

Em conclusão: é direito do povo (interesse público) ser informado dos atos da administração peni-
tenciária, relacionados ao trato com os detentos, estando a transmissão da notícia inserida no âmbito da 
liberdade de informação jornalística, valor estruturante da república democrática brasileira.

Contudo, isso não confere salvo conduto para se veicular, indiscriminadamente e/ou de maneira 
inverídica, os fatos, especialmente quando a notícia vem acompanhada da crítica jornalística. Para que 
não incida em descomedimento danoso, passível, portanto, de reparação, deve a informação ser séria e 
necessária para transmitir a mensagem.

A conformação jurisprudencial do quanto acima explicitado, encontra ressonância em julgados do 
STJ, conforme se pode extrair do seguinte aresto, verbis:

CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. JUNTA-
DA. AUSÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA NOS LIMITES DO EXERCÍCIO REGULAR 
DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. 
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA.
...
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que a participação no suposto ilícito foi exclusiva de Empresa Metropolitana de Radiodifusão Ltda., ao 
disponibilizar conteúdo/notícia tida por ofensiva.

 EDMILSON TEIXEIRA LUZ, representado, beneficiário de assistência judiciária gratuita, in-
terpõe Recurso de apelação independendo de preparo, fls. 291/307, visando reforma de parte da 
sentença, a majorar o valor da condenação concernente a verba indenizatória, de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) para o indicado na petição inicial, R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou superior ao fixado na senten-
ça guerreada. Afirma ser insuficiente o valor fixado a título de indenização por dano moral, aquém do 
valor fixado por Tribunais em situações semelhantes ressaltando a demonstração de conduta ilícita das 
demandadas, ao publicar em jornal eletrônico URL www.metro1.com.br/ matéria de cunho difamatório 
e calunioso, disponibilizada em pesquisa no site Google, sem certificar-se da veracidade dos fatos, acarre-
tando-lhe dano moral. Na mesma oportunidade oferece contrarrazões, pugnando por improvimento do 
recurso de apelação interposto por parte contrária. Fls. 308/323.

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., oferece resposta pugnando por improvimento do recur-
so interposto por EDMILSON TEIXEIRA LUZ. FLS. 326/333.

EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA., também responde pugnan-
do por improvimento do recurso interposto por EDMILSON TEIXEIRA LUZ. FLS. 334/339.

Recursos distribuídos para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.

VOTO

A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe conhecimento.
Admissível a análise conjunta dos recursos por possuirem pontos convergentes no tocante a sen-

tença condenatória.
Trata-se de ação visando indenização a título de dano moral, em valor equivalente a R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) sob alegação de que as demandadas teriam usado o nome do postulante de forma 
ofensiva, injuriosa e desrespeitosa à sua dignidade, cometendo injúria e difamação em notícia veiculada 
na internet, publicada no site da Rádio Metrópole, disponibilizada na pesquisa do site GOOGLE, em 08 
de fevereiro de 2014, referindo-se à sua pessoa nos seguintes termos: “é envolvido com dois traficantes 
da baixinha, localidade perigosa de Itinga, de nomes Mateus e Piu Piu”, causando profundo abalo 
à sua imagem pública, com repercussão na sua vida pessoal e profissional, sobretudo em razão da sua 
condição de Servidor Público Estadual, ocupante de cargo de Escrivão na Polícia Civil, lotado na 27ª 
Delegacia de Itinga.( Fls. 01/15)

O postulante aduz haver tomado conhecimento do fato danoso em 22 de agosto de 2014, através 
de ligação telefônica de um amigo informando que:

“ havia acessado o site de busca do GOOGLE para ver a classificação no Concurso da Defen-
soria Pública do Estado da Bahia e encontrado uma matéria jornalística publicada no site 
da Rádio Metrópole, dando conta de que o autor era envolvido com dois traficantes do bairro 
de Itinga, o que lhe causou espanto e desespero. De logo, o autor acessou o canal de busca do 
GOOGLE e confirmou a veracidade da informação, cuja matéria jornalística fora publicada 
em 08/02/2014 no site www.metro1.com.br/?bid=3πd=5620 de responsabilidade da primeira 
ré, com os seguintes termos: “O Escrivão Edmilson Teixeira Luz é envolvido com dois trafi-
cantes da baixinha, localidade perigosa de Itinga, de nomes MATEUS e PIU PIU” . Veja-se 
o conteúdo das notícias publicadas no site de busca do GOOGLE: Pérolas pescadas no Bahia 
em Pauta de hoje e ... - Metro1 www.metro1.com.br/?bid=3πd=5620 08/02/2014 - O Escrivão 
Edmilson Teixeira Luz é envolvido com dois traficantes da baixinha, ... 203523960 e Policial 
Civil Edmilson teixeira Luz matricula n. E mais, Pérolas pescadas no Bahia em Pauta de 
hoje e ... - Metro1 www.metro1.com.br/?bid=3πd=5620 08/02/2014 - O Escrivão Edmilson 
Teixeira Luz é envolvido com dois traficantes da baixinha, localidade perigosa de Itinga de 
nome Mateus e Piu piu, que ... “; Todavia, a narrativa da matéria que vincula o Autor ao 
envolvimento com supostos traficantes não passa de inverdades, visto que jamais esteve en-
volvido em ação criminosa capaz de ensejar investigação nem por parte da Corregedoria da 
Polícia Civil, nem parte do Órgão do Ministério Público ou até mesmo no âmbito Judicial. 
A postagem difamatória e caluniosa ganhou repercussão viral, como é bem característicos na 
internet, e causou profundo dano à imagem, reputação e honra do autor. Fls. 01/15.

JORNAL ELETRÔNICO DEMANDADO. EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS PRESSU-
POSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO À HONRA DO 
POSTULANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INESTIMÁVEL. MAJO-
RAÇÃO ADMISSÍVEL PARA R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) POR MAIORIA DE 
VOTOS, QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E, AO MESMO TEMPO, SUFICIEN-
TE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO POSTULANTE OFENDIDO SEM PROPOR-
CIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INI-
CIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. SENTENÇA REFORMADA, 
EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0545607-73.2014.8.05.0001, 
da comarca de SALVADOR, sendo apelantes e apelados GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., 
EDMILSON TEIXEIRA LUZ e EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA 
(RÁDIO METRÓPOLE).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso interposto por GOOGLE 
BRASIL INTERNET LTDA. provendo, em parte, recurso interposto por EDMILSON TEIXEIRA 
LUZ.

RELATÓRIO

A sentença de fls. 244/246, adotado o relatório, julga procedente “Ação de indenização por da-
nos morais” movida por EDMILSON TEIXEIRA LUZ em face de EMPRESA METROPOLITANA 
DE RADIODIFUSÃO LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., condenando as demanda-
das, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao postulante, a título de indeni-
zação por dano moral, corrigidos monetariamente a partir da prolação da sentença, acrescidos de juros 
de mora desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da condenação determinando, ainda, à demandada EMPRESA METROPOLITANA DE 
RADIODIFUSÃO LTDA. retratar-se publicamente do erro cometido no tocante a matéria, objeto da 
ação, veiculando, uma única vez, matéria no seu site www.metro1.com.br, sob pena do pagamento de 
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA., representada, após oposição 
inexitosa de embargos declaratórios, fls. 249/255, rejeitados à fl. 287, permanece em silêncio deixando 
de interpor recurso de apelação, consoante certidão à fl. 340.

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., representada, interpõe recurso de apelação preparado, 
fls. 256/267, visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Alega, em síntese, sua atuação na 
condição de mera provedora de busca que indexa sítios eletrônicos dispostos pela rede mundial de com-
putadores, sem qualquer ingerência sobre sítios os quais não hospeda, hipótese do apresentado nos autos, 
inexistência de comprovação de que tenha agido com abusividade ou ilegalidade nas notícias veiculadas; 
inobservância do entendimento do c. STJ concernente a ferramentas de busca; necessidade de forneci-
mento, por postulante de adequada e específica URL (Uniforme Resource Locator), a qual se pretenda 
remoção, sob risco de configuração de censura e negativa de vigência à Lei Federal nº 12.965/2014, o 
Marco Civil da Internet; inexistência de pressupostos configuradores do dano indenizável. Ressalta que 
Google Search, provedora de pesquisas, não tem controle editorial sobre o conteúdo indicado como re-
sultado de pesquisas, muito menos se baseia no “nome” de pessoas ou coisas, mas sim, apresenta locais de 
internet contendo termos pesquisados (aleatório ou conjuntamente), funcionando desta maneira todos os 
demais provedores de pesquisas na internet, indicando o local da internet onde se encontra hospedado o 
conteúdo pesquisado, in casu, os resultados de pesquisas encontram-se hospedados em sites de terceiros, 
qual seja o site Metro1 (www.metro1.com.br), de modo que, se ainda estiverem disponíveis na origem, 
permaneceriam acessíveis através das mais diversas ferramentas de buscas da internet; o provedor de apli-
cações, nos termos do artigo 19 da Lei 12.965/2014, somente poderá ser responsabilizado civilmente se 
manter-se inerte em relação à ordem judicial específica, ou seja, com indicação de conteúdo cuja remoção 
se pretende, através da URL onde está localizado; inexistência de provas quanto ao dano moral a ensejar 
sua condenação na reparação pleiteada, sobretudo porque os fatos contidos na petição inicial demonstram 
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Com efeito, o provedor de aplicação, in casu, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. só poderia 
tornar-se responsável solidariamente com a EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO 
LTDA. - geradora do conteúdo ofensivo objeto da lide se, tendo tomado conhecimento da ofensa de-
corrente da informação permanecesse inerte quanto as providências necessárias para a remoção, hipótese 
não evidenciada nos autos eis que, a veiculação da matéria ocorreu em 08 de fevereiro de 2014 (fl. 24), 
tendo o postulante tomado conhecimento em 22 de agosto de 2014 enquanto ajuizada a ação em 
tela em 27 de agosto de 2014, sem ocorrência de notificação extrajudicial prévia dirigida à demandada 
GOOGLE. Ademais o exame dos autos também evidencia que não houve determinação judicial de re-
moção da matéria, objeto da lide, no Google Search, tendo o juiz da causa em decisão proferida à fl. 36, 
manifestado intenção de apreciar e decidir posteriormente, após contestação ou, no decorrer da instrução 
processual, o pedido liminar.

Com o advento da Lei nº 12.965/2014, denominada o Marco Civil da Internet, restou estabele-
cido que a responsabilidade do provedor de aplicação somente é possível em caso de descumprimento de 
ordem judicial, conforme disposto no art. 19, caput, in verbis:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 
de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decor-
rentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as pro-
vidências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço e dentro do prazo assinalado, 
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais 
em contrário.” grifo nosso

Com fulcro no mencionado dispositivo legal reforma-se a sentença a julgar improcedente a ação 
concernente a parte demandada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., excluindo sua condenação ao 
pagamento de indenização, porquanto ausentes os requisitos na ação sub examine para configuração da 
sua responsabilidade na condição de provedor, com inversão de ônus sucumbenciais, condenando o pos-
tulante ao pagamento de honorários advocatícios à base de R$ 2.000,00 (dois mil reais) tendo em vista 
o elevado valor atribuído à causa, correspondente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), suspendendo 
a exigibilidade do pagamento enquanto beneficiário de assistência judiciária gratuita (fl. 36), mantida a 
condenação da parte demandada Metropolitana de Radiofusão Ltda.

O postulante demonstrou os fatos constitutivos de seu direito a teor do art. 373, I, do CPC, além 
da responsabilidade da parte demandada EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO 
LTDA., no evento danoso resultante da ilicitude praticada e/ou excesso na matéria veiculada na internet, 
ultrapassando o direito de informação. O dano restou configurado tendo em vista o caráter ofensivo 
da matéria veiculada. Observa-se, assim, inclusive pelo teor da matéria, ocorrência de ofensa à honra e 
dignidade do postulante, pois, em nenhum momento foi consultado para apresentar sua versão sobre 
os fatos, nem lhe foi garantido o direito de resposta previsto constitucionalmente, configurando dano 
moral, e sofrimento íntimo, profundo, a ferir a dignidade da pessoa humana, os mais caros sentimentos 
do indivíduo, evidenciado na hipótese sub examine. O dano moral é in re ipsa, prescindindo de compro-
vação. Nesse sentido, a lição doutrinária de Rui Stoco: “Não há calúnia, difamação ou injúria sem que 
o comportamento ultrajante tenha poder de atingir a honra e a imagem da pessoa, como partes substanciais 
do direito de personalidade. Ofender a honra é o mesmo que ofender a moral ou o patrimônio subjetivo da 
pessoa. E, nesse caso, basta comportamento ultrajante para caracterizar a ofensa moral, independentemente de 
qualquer comprovação. [...]

Consoante asseverado na sentença guerreada( fls. 244/ 246), in verbis:

“(...)” Do exame dos autos, verifico que a pretensão do autor merece guarida. A Constituição 
Federal, em seu art. 5º, X, dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”. O art. 186 do Código Civil prevê que “aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, 
fica obrigado a reparar o dano”. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, para 
caracterizar dano moral devem ser analisados três elementos, quais sejam, o ato ilícito, o 
dano e o nexo de causalidade. O ato ilícito, por sua vez, deriva da culpa ou do abuso de direi-
to do agente, que acaba, com sua conduta, ocasionando um dano, passível de reparação (arts. 
186 e 187 do Código Civil). In casu, o documento de fls. 24 trata da publicação da matéria 
de que trata a inicial, no dia 08/02/2014. O contracheque de fls. 22 mostra que o deman-

O art. 5º, V, da Constituição da República assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem, enquanto o inciso IV diz ser livre a mani-
festação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e o IX afirma que é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tratando no 
Capítulo V, da comunicação social, o art. 220 da Constituição da República dispõe que a manifestação 
do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não so-
frerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição, in verbis: “A manifestação do pensamento, 
a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.” No entanto a liberdade de imprensa não é absoluta, pois, no caso 
de excesso que viole a privacidade, a honra, a imagem, enfim, o direito alheio, é igualmente garantido o 
direito de resposta, além de indenização, nos termos do inciso V do mesmo art. 5º.

O exame dos autos evidencia a veiculação da matéria em 08 de fevereiro de 2014, descrita na 
petição inicial, consoante se infere no documento de fl. 24 - “PERÓLAS PESCADAS NA BAHIA 
EM PAUTA DE HOJE …. METRO1 - …. O Escrivão Edmilson Teixeira Luz é envolvido com dois 
traficantes da baixinha, localidade perigosa de Itinga, de nomes MATEUS e PIU PIU” O exame 
dos autos também evidencia que o demandante é policial civil da 27ª Delegacia, em Itinga, consoante se 
infere do aviso de crédito exibido à fl. 22.

Ademais infere-se dos depoimentos das duas testemunhas da parte autora, Sr. João Nascimento 
Reis Filho e Genivaldo Araújo dos Santos, consoante termo de audiência de fls. 183/184, in verbis:

“que aproximadamente há dois anos ouviu rumores na delegacia de que um servidor de lá 
estava envolvido no tráfico de drogas na localidade; daí colocaram o nome do autor no goo-
gle e apareceu a notícia que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na localidade da 
Baixinha; que nenhum procedimento ou inquérito foi aberto contra o autor e nada associado 
ao autor em relação a esta conduta; que depois o depoente foi transferido e não teve mais 
nenhum conhecimento sobre o assunto; que em razão de tais rumores, o autor passou a ser 
discriminado na delegacia pelos colegas. Dada a palavra ao(à) Advogado(a) do Réu (Google 
Internet), respondeu que: que o depoente leu a matéria e lá constava que o mesmo estava 
envolvido com suborno e traficantes no local; que não recorda de quantas páginas tinha a 
matéria; que quando abriu a página, leu o enunciado e clicou na matéria, mas que não leu 
essa matéria toda, pois era muito extensa; que não recorda se tinha alguma foto na matéria; 
que o depoente não se lembra o nome do site que viu a notícia e que no site do Google que 
apareceu a notícia; que o depoente já fez a pesquisa diretamente no site do Google e clicando 
lá apareceram algumas matérias, e a primeira dizia respeito a tal matéria supostamente 
publicada”, “que o depoente advogado criminalista na cidade de Lauro de Freitas e assim 
conheceu o autor na condição de escrivão na delegacia; que em agosto de 2014, o depoente 
buscou no site do Google informações sobre o tráfico de drogas em Itinga, pois, queria saber 
a respeito de um caso de seu cliente, e aí na pesquisa, o site do google o remeteu ao portal 
Metro 1, momento em que o depoente viu duas chamadas, na primeira informando que o 
autor estava envolvido com os traficantes Mateus e “Piu Piu”, e na segunda informava que 
o autor tinha recebido uma quantia desses traficantes para liberá los e com esse dinheiro 
tinha comprado um automóvel da marca Renault; que quando abriu o site do Metro 1 não 
tinha mais essa reportagem, e que já tinha outra; que quando o depoente ligou para o autor 
em razão de tal notícia, aquele informou que já tinha conhecimento e já tinha ingressado 
com ação judicial; que entre os advogados já ouviu comentários, após essa reportagem, que 
o autor é “esquemoso”. Dada a palavra ao(à) Advogado(a) do Réu (Empresa Metropolitana 
de Radiofusão), respondeu que: que as chamadas que o depoente se refere estavam no site do 
Google. Dada a palavra ao(à) Advogado(a) do Réu (Google Internet), respondeu que: que 
quando abriu a matéria no Metro 1, lá continha reportagem referente ao prefeito da cidade 
de Salvador.” confirmando, inclusive, o teor da matéria em tela, configurando a prática de ato 
ilícito, por jornal eletrônico demandado, passível de indenização.

Justificável, no entanto, a irresignação manifestada por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., 
ora recorrente, no tocante a sua condenação solidária ao pagamento de indenização a título de dano 
moral ao postulante ressaltando, na oportunidade, sua atuação consistente em mera ferramenta de bus-
ca, sem ingerência sobre conteúdos indexados invocando, inclusive, entendimento do colendo Superior 
Tribunal de Justiça sobre a matéria.
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2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista o elevado valor atribuído à causa R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), suspendendo a exigibilidade do pagamento enquanto beneficiário de assistência judiciária gratuita 
(fl. 36) e dá-se provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto por EDMILSON TEIXEIRA 
LUZ, reformando, em parte, a sentença a majorar para R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais) o valor da 
condenação da parte demandada METROPOLITANA DE RADIODIFUSÃO LTDA. em verba inde-
nizatória a título de dano moral.

*****

(TJBA – Apelação nº 0062393-31.2009.8.05.0001 Relator(a): Des. Moacyr Montenegro 
Souto, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/10/2017.)

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA POR 
USO INDEVIDO DA IMAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUI-
DA PELA PRIMEIRA APELANTE. REVOGAÇÃO DA LEI DE IMPRENSA. SÚMULA 
221 DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RE-
JEIÇÃO QUE SE IMPÕE A AMBAS AS PRELIMINARES. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE 
IMAGEM ASSOCIADA A FATO DELITUOSO. USO DE MACONHA. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREI-
TO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. OFENSAS CARACTERIZADAS. 
HONRA E IMAGEM VIOLADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FI-
XADO COM RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
EMISSORA E APRESENTADOR QUANTO AO PAGAMENTO DA MULTA POR DES-
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 e 927 do 
CC. SÚMULA 221 DO STJ. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.

1. Embora o Supremo Tribunal Federal reconheça que A Lei de Imprensa não foi recepcionada pela 
Constituição Federal, nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, não 
se considera afastada a legitimidade passiva do apelante, vez que esta advém, também, do Código 
Civil, mais precisamente da omissão culposa ou dolosa dos responsáveis pelo conteúdo divulgado 
nos programas de TV. Inteligência da Súmula 221 do STJ.
2. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte, em audiência, através de seus advogados 
pede a dispensa da oitiva de suas testemunhas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A veiculação indevida de imagem em programa de televisão enseja a reparação por danos mo-
rais, notadamente quando vinculada a fato delituoso não imputável aos autores e evidenciada a 
repercussão do fato perante a sociedade. Violação do princípio da dignidade da pessoa humana 
configurada. Reparação por danos morais que se impõe.
4. Não há legítimo exercício constitucional da liberdade de imprensa/informação quando não se 
preserva a honra e imagem de outrem e se utiliza de expressões ofensivas à pessoa.
6. Valor da indenização fixado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
tendo em vista a pessoa dos ofensores e a finalidade da condenação.
7. Configurada a responsabilidade civil de ambos os réus. A empresa de TV por permitir a trans-
missão das imagens e o apresentador por proferir as afirmações contra os autores. Presença dos 
requisitos estabelecidos nos arts. 186 e 927 do CC e em consonância com a Súmula 221 do STJ. 
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS 
E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0062393-31.2009.8.05.0001, que se figu-
ram como Apelante o Tv Aratu S/A, Uziel Bueno Barbosa de Santana Junior e como Apelado Ana Paula 
Urbano Teixeira, Luis Eduardo Oliveira Lopes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e 
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS, nos termos do relatório e 
voto do Relator:

dante é policial civil da 27ª Delegacia, em Itinga. A primeira testemunha do autor disse, em 
seu depoimento de fls. 182, que em agosto de 2014, ao buscar informações no site do Google 
sobre o tráfico de drogas em Itinga, tal site o remeteu ao portal Metro 1, onde lá estavam 
duas chamadas. A primeira informava que o acionante estava envolvido com os traficantes 
Mateus e “Piu Piu”, e a segunda dizia que ele usou o dinheiro que recebeu destes traficantes 
para liberá-los, para a compra de um veiculo de marca Renault. E que quando abriu o site 
novamente, a matéria já tinha sido trocada por outra, referente ao Prefeito de Salvador. A 
segunda testemunha do acionante confirmou as alegações da primeira, afirmando que ao 
colocar o nome do autor no google, apareceu a notícia de que o mesmo estaria envolvido com 
o tráfico de drogas na localidade da Baixinha, não restando dúvida que a referida notícia 
causou abalo à sua honra, principalmente por se tratar de um policial civil. Vale ressaltar, 
por oportuno, que o dever de publicar matéria com esmero, prudência e bom senso, de forma 
a utilizar adequadamente o direito de informar fraqueado à classe jornalística, é a prudên-
cia para evitar a divulgação precipitada de supostos fatos delituosos que possam arruinar 
a vida e a reputação de pessoas indevidamente citadas. Assim, na hipótese dos autos resta 
configurado ato ilícito passível de uma indenização. No que diz respeito, especificamente, 
ao quantum indenizatório, as Cortes brasileiras tem primado pela razoabilidade na fixação 
dos valores das indenizações. É preciso ter sempre em mente que a indenização por danos 
morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, 
o arbitramento de quantia excessivamente baixa, mas por outro lado, nunca deve ser fonte 
de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, 
daí porque entendo que o montante devido, na hipótese dos autos, deve ser fixado em R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Por fim, o direito à retratação encontra guarida no art. 5º, V, da 
Constituição da República, que prevê expressamente o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”

 A fixação do valor da indenização a título de dano moral enseja observância por julgador, sobre 
a compatibilidade entre a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela produzido. A 
discussão acerca da constatação e do arbitramento do valor da indenização a título de dano moral ainda 
traz divergências na doutrina e na jurisprudência. Porém, desde que efetivamente verificado, sua repa-
ração é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental (art. 5º, X, da 
CF/1988), independentemente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano.

Em relação ao quantum fixado a indenização por 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 ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado 
e inibi-lo de repetir o comportamento anti-social, bem assim 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 parte ofendida, a 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 indenização por dano moral, de valor inestimável, determinar quantia 
suficiente para minorar o sofrimento do pleiteante, sem concorrer para o enriquecimento sem causa con-
siderando, para tanto, as condições das partes, o nível social, o prejuízo sofrido e a intensidade da culpa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da 
indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, eviden-
ciando-se flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que restou confi-
gurado na hipótese dos autos. Isto posto assiste razão, em parte, ao apelante EDMILSON TEIXEIRA 
LUZ. Acolhível sua pretensão de majoração da verba indenizatória por dano moral manifestada com 
justificativa legal. Considerando peculiaridades do caso em questão, os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, além de 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” resta ad-
missível a majoração do valor da condenação em indenização a título de dano moral para R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do arbitramento, 
consoante súmula nº 362 do STJ, valor suportável por demandada EMPRESA METROPOLITANA 
DE RADIODIFUSÃO LTDA., suficiente para minorar o sofrimento do postulante sem proporcionar 
enriquecimento sem causa.

Por tais razões dá-se provimento ao recurso de apelação interposto por GOOGLE BRASIL 
INTERNET LTDA. julgando improcedente a ação, excluindo sua condenação com inversão de ônus 
sucumbenciais, condenando o postulante ao pagamento de honorários advocatícios à base de R$ 
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VOTO

Como visto, os apelantes manejaram recursos de apelação visando a reforma da sentença proferida 
pelo Juízo a quo, que condenou os acionados solidariamente em Ação Ordinária Indenizatória ao paga-
mento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 para cada um dos autores, totalizando 
R$40.000,00, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, alem de acolhido o pedido for-
mulado na cautelar incidental, tornando definitiva a liminar concedida, no sentido de determinar que a 
TV Aratu, através do programa Na Mira, não continuasse veiculando as imagens dos autores, nem dis-
ponibilizando edições contendo suas imagens, sob pena de multa diária de R$25.000,00, sendo deferido 
o direito de resposta em favor dos autores, fixada multa diária de R$500,00, observando-se que já são 
devidos, solidariamente, à título de multa pelo descumprimento da liminar, de início concedida, o valor 
de R$100.000,00. Rejeitada a exceção de pré executividade ofertada pelos réus na cautelar em apenso, visto 
que ausentes os requisitos e condenados os réus no ônus de sucumbência em ambos os feitos.

O cerne da questão reside no fato de ser apurada ou não existência de prática de ato ilícito por vei-
culação indevida de imagens dos autores em reportagem de programa televisivo denominado “Na Mira”, 
apresentado pelo segundo apelante e veiculada em emissora de televisão, primeira apelante, a ensejar 
reparação civil e o direito de indenizar os autores.

Das preliminares arguidas pelos apelantes
A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. O art. 49, § 2º, da Lei n. 5.250/67 era claro ao 

dispor que se a violação de direito ou o prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em jornal, 
periódico, ou serviço de radiodifusão, ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano a pessoa 
natural ou jurídica que explora o meio de informação ou divulgação(art. 50).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que tal norma não foi recepcionada pela Constituição 
Federal, nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, mas nem por isso se 
pode considerar afastada a legitimidade passiva do apelante, vez que esta advém da Constituição Federal 
e do Código Civil.

Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Súmula 221: “São civilmente 
responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito 
quanto o proprietário do veículo de divulgação”, esvaziando-se, assim, os argumentos do réu reiterados 
em sede de apelação.

Transcreve-se parte da ementa do julgado da ADPF 130:

(...) 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITU-
CIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição es-
tatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo 
escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do 
art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo 
ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na 
própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de 
incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no pró-
prio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 
e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de 
substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a 
serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um 
leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir 
além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se 
eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as 
tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo 
puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica 
de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de “interpretação conforme a Constitui-
ção”. A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da 
parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em 
legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e 
entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou 
por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibili-

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Ordinária Indenizatória por Uso Indevido da Imagem que tramitou pelo Juízo 
da 9ª Vara de Relações de Consumo desta Comarca, intentada por Ana Paula Urbano Teixeira e Luís 
Eduardo Oliveira Lopes em face de TV Aratu-SBT e Uziel Bueno, em razão de ter sido veiculada 
matéria no programa da TV acionada, denominado “Na Mira”, apresentado pelo segundo acionado, 
exibida em 07/04/2009, que foi reprisada com constância no mesmo dia e em dois dias imediatamente 
posteriores, totalizando cinco programas, noticiando o envolvimento dos autores com a prática de ato 
ilícito, consumo de maconha, vinculando a imagem dos autores à prática de crime, repercutindo tal ação 
negativamente em seu desfavor, causando-lhes prejuízos de ordem moral.

Sentenciado o feito às fls. 258/268, foram condenados os acionados solidariamente ao pagamen-
to de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 para cada um dos autores, totalizando 
R$40.000,00, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Acolhido o pedido formulado 
na cautelar incidental, tornando definitiva a liminar concedida, no sentido de determinar que a TV 
Aratu, através do programa Na Mira, não continuasse veiculando as imagens dos autores, nem dispo-
nibilizando edições contendo suas imagens, sob pena de multa diária de R$25.000,00, sendo deferido 
o direito de resposta em favor dos autores, fixada multa diária de R$500,00, observando-se que já são 
devidos, solidariamente, à título de multa pelo descumprimento da liminar, de início concedida, o valor 
de R$100.000,00 que poderá aumentar se perdurar o descumprimento após a intimação.

Rejeitada a exceção de pré executividade ofertada pelos réus na cautelar em apenso, visto que 
ausentes os requisitos. Julgadas extintas as ações ordinária de indenização e a cautelar, com fulcro no 
art. 269, I do CPC.

Irresignada, apela a primeira ré, emissora de televisão, às fls. 276/285 arguindo preliminar de 
ilegitimidade passiva, por ter sido a ação fundamentada na Lei de Imprensa, que foi revogada pelo STF. 
No mérito, alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença diante da inexistência de prática de 
ato ilícito a ensejar reparação e que não houve, em qualquer momento, a insinuação de que os autores/
recorridos teriam praticado crime, tendo a emissora apenas veiculado matéria sem emissão de juízo de 
valor ou crítica de cunho injurioso ou difamatório, tendo procurado apenas alertar sobre os malefícios do 
uso do chamado “Narguilé”, tendo havido má compreensão dos fatos. Entende descabida a condenação 
em danos morais porque não comprovado, pugnando, alternativamente, pela redução do quantum.

Argumenta a impossibilidade de cumprimento da decisão proferida na cautelar acerca do direito 
de resposta, ante a revogação da Lei de Imprensa, inexistindo desobediência à ordem judicial. Concluiu 
pedindo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, alternativamente, seja a condenação 
reduzida para R$5.000,00 para cada um dos apelados, excluindo-se a multa de R$100.000,00 ante o não 
descumprimento da ordem judicial.

Às fls. 289/303 também interpõe apelação o segundo réu, arguindo preliminar de nulidade 
processual – cassação da sentença por cerceamento de defesa, por entender que não houve coleta de prova 
testemunhal em audiência ante a ausência das testemunhas arroladas pelos autores e que compareceriam 
independentemente de intimação. No mérito, entende inexistente a comprovação de ilícito supostamente 
praticado, em razão de que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil ensejadores do 
dever de indenizar, pois veiculada a matéria com caráter meramente informativo, com imagens que não 
vinculam os autores, em razão de não ter como identificá-los, tendo o objetivo de informar e divulgar de-
núncias feitas por moradores e populares do local. Acrescenta que não há o dever de indenizar ante a ine-
xistência do nexo de causalidade. Entende que a ordem judicial proferida na Ação Cautelar, supostamente 
descumprida, de exercício do direito de resposta por parte dos autores, que culminou na multa no valor 
de R$100.000,00, foi dirigida ao primeiro réu/emissora de TV, não cabendo ao apelante o cumprimento.

Contrarrazões da parte autora apresentadas às fls. 101/105 requerendo a manutenção da sentença 
de primeiro grau e improcedência da apelação interposta.

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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Tenho que, no caso em comento, houve abuso no direito de expressão de pensamento e transmissão de 
comentário ofensivo à honra da pessoa a ponto de violar o fundamento constitucional da dignidade da 
pessoa humana.
Ao analisar o conteúdo dos comentários feitos pelo segundo réu, UZIEL BUENO BARBOSA DE SAN-
TANA JUNIOR no programa “NA MIRA”, transmitido pela TV ARATU, primeira ré, percebe-se com 
clareza meridiana, o desiderato de menosprezar e injuriar as pessoas que estavam na praia e os autores 
foram ali mostrados e mostrados ostensivamente, podendo se reconhecê-los. Usou o apresentador, segundo 
réu, e o seu programa palavras pejorativas e ofensivas contra a honra e imagem dos autores, como no 
CAPTION: o baseado dos maurinhos: jovens de classe média, usam drogam com “narguele”, na Barra”. 
Esta frase foi escrita na tela, quando do programa referido, mostrando a imagem dos autores.
 Refere-se o segundo réu, a exaustão, ao uso de NARGULLÉ DO DIABO para o fumo de maconha na 
praia, que não seria somente prática dos negros, mas dos branquinhos, fofinhos e riquinhos e a imagem 
dos autores era mostrada.
Resta certo que a maneira como a reportagem é feita, como são expostos os autores, filmados e mostrados, 
não se confundem com a liberdade de expressão de pensamento sobre uma pessoa pública, mas sim uma 
exacerbação irresponsável da noticia, com a inserção de adjetivos agressivos e desnecessários, residindo aí 
o nexo causal entre a conduta praticada e suportado.
A liberdade de imprensa assegura o direito de informar, de narrar e comentar os fatos, mas não justifica 
a ofensa à dignidade ou decoro, através de expressões desrespeitosas, e depreciativas lançadas contra a 
honra, imagem e intimidade de outrem”.

Lado outro, verifica-se que os recorrentes não apresentaram provas capazes de desconstituir, modi-
ficar ou extinguir o direito dos autores/apelados, limitando-se a argumentar que não houve a prática de 
qualquer ato ilícito diante da exibição, descumprindo, assim, ônus processual que lhe competia.

Vale destacar que a liberdade de imprensa encontra óbice no respeito ao princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana e no direito à intimidade, garantidos constitucionalmente. Assim, a preservação da 
intimidade constitui direito da pessoa humana e limitação à imprensa, devendo ser resguardada a imagem 
do indivíduo, sob pena de responsabilização de quem os violar.

Ilustramos com o entendimento da ilustre Ministra Nancy Andrighi:

Direito civil. Imprensa televisiva. Responsabilidade civil. Necessidade de demonstrar a falsidade da 
notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de culpa. Liberdade de imprensa exercida de 
modo regular, sem abusos ou excessos.
- A lide deve ser analisada, tão-somente, à luz da legislação civil e constitucional pertinente, 
tornando-se irrelevantes as citações aos arts. 29, 32, § 1º, 51 e 52 da Lei 5.250/67, pois o Pleno 
do STF declarou, no julgamento da ADPF nº 130/DF, a não recepção da Lei de Imprensa pela 
CF/88.
- A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados 
divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem 
toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.
- A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e 
fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.
- O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce 
atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto 
à veracidade do que divulgará.
- O jornalista tem um dever de investigar os fatos que deseja publicar. Isso não significa que sua 
cognição deva ser plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de 
reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir 
que a mídia só divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro lugar, 
porque os meios de comunicação, como qualquer outro particular, não detém poderes estatais para 
empreender tal cognição.
Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de 
divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão 
pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial.
- A reportagem da recorrente indicou o recorrido como suspeito de integrar organização criminosa. 
Para sustentar tal afirmação, trouxe ao ar elementos importantes, como o depoimento de fontes 
fidedignas, a saber: (i) a prova testemunhal de quem foi à autoridade policial formalizar notícia cri-

dade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, 
mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se 
muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da 
norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, 
a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente 
concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 
11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notada-
mente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal 
às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação 
de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em 
sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constitui-
ção Federal. Norma, essa, “de eficácia plena e de aplicabilidade imediata”, conforme classificação 
de José Afonso da Silva. “Norma de pronta aplicação”, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e 
Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total pro-
cedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 
todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. (STF. ADPF 
130, Relator(a): Min. CARLOS AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, 
DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ 
VOL-00213-01 PP-00020).

O segundo apelante, Uziel Bueno, apresentador, argui preliminar de nulidade processual por 
cerceamento de defesa, por entender que as testemunhas deveriam ter sido ouvidas para que restasse 
demonstrada a inexistência do ato ilícito e o nexo de causalidade. Todavia, verifica-se às fls. 254 dos autos, 
ata de audiência de instrução e julgamento, com destaques nossos que “As testemunhas da parte autora 
não compareceram e assim os réus através de seus advogados pediram a dispensa também da oitiva 
de suas testemunhas...”, com posterior prolação de sentença.

No mérito, da detida análise dos elementos probatórios trazidos à colação, vislumbra-se a ocor-
rência dos danos morais aventados pelos autores/apelados, notadamente diante da veiculação pela TV 
Aratu, em programa de grande repercussão popular – Na Mira - de imagens dos autores noticiadas como 
consumo de maconha, associando o fato à prática de ato ilícito.

Comprovou-se que as imagens foram divulgadas diversas vezes, de forma sensacionalista e sem o 
conhecimento dos autores, sem qualquer cuidado na escolha das exibições, relatados de modo constran-
gedor e impingindo palavras ofensivas, conforme se denota da transcrição relatos de fls. 203/208, com 
claro interesse de obtenção de audiência televisiva, expondo os ora apelados a situação de constrangimen-
to perante a sociedade, amigos e vizinhos, o que afasta o argumento de que a matéria jornalística veiculada 
teria cunho informativo, de interesse público, restando, assim, evidenciado o dano moral sofrido pelos 
apelados, que tiveram seus nomes e imagens vinculados a prática delituosa da qual não participaram.

Salientou o Magistrado em sentença:

“Na hipótese em exame constato, como base do pedido, a divulgação de imagens captadas na praia do 
PORTO DA BARRA, quando os autores, segundo a reportagem, estavam fazendo uso de maconha, a 
divulgação do fato, de forma escandalosa, dando conta de serem os autores “branquinhos” e “riquinhos”. 
Outros termos teriam sido proferidos, sempre de forma pejorativa, insinuando serem as pessoas ali mos-
tradas, os autores, usuários de maconha”.
(…)
Em que pese os argumentos levantados pela empresa de televisão ré, de que não pode ser responsabilizada 
pela opinião de terceiros entrevistados pela emissora, sua responsabilidade está consubstanciada pelo fato 
de ter transmitido a noticia dita ofensiva à honra dos autores, ilustrando a matéria com as imagens 
dos autores. Aliás, tema pertinente, já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
...Portanto, é de se deixar bem claro que não se discute o direito a manifestação do pensamento, expressão 
e criação, bem como a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, conforme assegura a Constituição Federal. Entretanto, esse direito de informação não é absoluto, 
devendo ser observado, o art. 5º , incisos IV , V, X , XIII e XIV da Constituição Federal, pelos quais, 
além de ser garantido o direito de resposta e o acesso à informação, são invioláveis a intimidade, a honra 
e imagem das pessoas, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação, o que sem dúvida traça os limites da liberdade de imprensa, para que o exercício dessa 
garantia constitucional não seja feito de forma descontrolada e irresponsável.
(...)
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No caso de matéria jornalística, o direito à compensação por dano moral configura-se quando no-
tícia veiculada não se restringe a retratar o fato como ocorreu e, consequentemente, por culpa em sentido 
amplo, extrapola o direito à informação, como é o caso dos autos.

Sergio Cavalieri Filho transcorre com o tema:

“(...) ninguém questiona que a Constituição garante o direito de livre expressão à atividade inte-
lectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (arts. 5º, 
IX, e 220, §§1º e 2º). Essa mesma Constituição, todavia, logo no inciso X do seu artigo X do seu 
art. 5º, dispõe que ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. Isso 
evidencia que, na temática atinente aos direitos e garantias fundamentais, esses dois princípios 
constitucionais se confrontam e devem ser conciliados. É tarefa do intérprete encontrar o ponto de 
equilíbrio entre princípios constitucionais em aparente conflito, porquanto, em face do princípio 
da unidade constitucional, a Constituição não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante 
a diversidade de normas e princípios que contém; deve o intérprete procurar recíprocas implicações 
de preceitos e princípios até chegar a uma vontade unitária na Constituição, a fim de evitar contra-
dições, antagonismos e antinomias.(...)
À luz desses princípios, é forçoso convir que, sempre que direitos constitucionais são colocados 
em confronto, um condiciona o outro, atuando como limites estabelecidos pela própria Lei Maior 
para impedir excessos e arbítrios. Assim, se ao direito à livre expressão da atividade intelectual e de 
comunicação contrapõe-se o direito à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da 
imagem, segue-se como consequência lógica que este último condiciona o exercício do primeiro “in 
Programa de Responsabilidade Civil, ed. Malheiros, 2ª ed., p. 92)”

Ademais, cristalino que o conteúdo da reportagem publicada ultrapassou os limites legais e consti-
tucionais do direito à informação e manifestação do pensamento, havendo violação da honra e imagem 
dos recorridos, conforme explanado, caracterizando situação que ultrapassa os limites do mero dissabor, 
acarretando violação a direito da imagem (art. 5º inc. V e X da CF/88) e quando ocorre violação da 
função essencial da entreter, à medida em que veiculadas reportagens e comentários ofensivos à pessoa, 
seja ela pública ou não, com meros objetivos de obter audiência televisiva e lucros, com ofensa à honra, 
honorabilidade, imagem, personalidade, sentimento ou decoro, configura-se ato ilícito e, por consequên-
cia, o dever de indenizar.

O entendimento jurisprudencial não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. DIVULGAÇÃO 
DE MATÉRIA E VÍDEO EM BLOG. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR QUE 
ULTRAPASSA AS PRERROGATIVAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA LIVRE 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. USO DE PALAVRAS OFENSIVAS QUE EXTRA-
POLAM O INTERESSE PÚBLICO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALI-
DADE. OCORRÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 
INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MINORAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DES-
PROVIDO. I - Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao 
contrário, encontra limites em outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade 
da pessoa humana: a honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 3. As pessoas públicas 
estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser infundadas e 
devem observar determinados limites (STF, Ação Originária 1390/PB, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, j. em 12-05-2011). II - O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e observar a situação econômica de ambas as partes. (TJSC, 
Apelação Cível n. 0001876-11.2010.8.24.0126, de Itapoá, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva 
Tridapalli, j. 10-08-2017).

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE TERCEI-
RO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. - PRO-
CEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ. (1) MATÉRIA VEICULADA EM JORNAL 
SOBRE SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. USO INDEVIDO DA IMAGEM 

me; (ii) a opinião de um Procurador da República. O repórter fez-se passar por agente interessado 
nos benefícios da atividade ilícita, obtendo gravações que efetivamente demonstravam a existência 
de engenho fraudatório. Houve busca e apreensão em empresa do recorrido e daí infere-se que, aos 
olhos da autoridade judicial que determinou tal medida, havia fumaça do bom direito a justificá-
-la. Ademais, a reportagem procurou ouvir o recorrido, levando ao ar a palavra de seu advogado. 
Não se tratava, portanto, de um mexerico, fofoca ou boato que, negligentemente, se divulgava em 
cadeia nacional.
- A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, existia e era, à 
época, fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o 
passado se altere. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que 
divulgue investigação ou ação penal que, ao final, se mostre improcedente. Recurso especial provi-
do”. (REsp 984.803/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 26/05/2009, DJe 19/08/2009)

As vítimas de programas sensacionalistas assumem condição hipossuficiente perante a mídia, sem 
observância do princípio da dignidade humana em detrimento do enriquecimento daqueles que buscam 
os altos índices de audiência.

Em sentença a Ministra Carmem Lúcia entendeu que:

“Os fatos narrados, nos autos, evidenciam o confronto entre dois direitos fundamentais protegidos pela 
Constituição da República de 1988, quais sejam, de um lado, a honra e a imagem do indivíduo; do 
outro, a liberdade de informação e expressão. ( ) Presente a violação a direito da personalidade,causada 
por abuso no exercício da liberdade de expressão e informação, a reparação do dano correspondente 
mostra-se imperativa.” (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO : RE 646671 Min Carmem 
Lúcia, j 21/05/2013)

O art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de pensamento, bem como 
liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedado o 
anonimato, assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV, bem como seu 
art. 220 proíbe qualquer tipo de vedação à manifestação do pensamento, de criação, de informação e de 
expressão.

De outra banda, o inciso X, do art. 5º, da CF, assegura a inviolabilidade da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem às pessoas, assegurado o direito de indenização pelos danos de-
correntes da violação, verificando-se a existência de conflito entre três garantias constitucionais, a li-
berdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os direitos da personalidade. 
   A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, visto que envolve a liberdade de 
expressar o seu pensamento, tanto de fatos passados, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão 
comum o acesso a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares fundamentais do estado demo-
crático de direito.

Tais liberdades não podem ser limitadas. Todavia, não podem ser consideradas absolutas, tendo em 
vista que podem sofrer as restrições previstas no texto constitucional, importando em responsabilidade 
civil o que causar ofensa à reputação, à honra, à imagem ou à dignidade de outrem.

É consabido que o dano moral é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico 
da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à inco-
lumidade física e psíquica.

Há relatos nos autos, além dos documentos acostados às fls. 53/80 que os autores, conhecidos em 
razão de serem componentes de Banda denominada “Elipê”, em evidência no meio social, estariam sendo 
reconhecidos nas ruas pelo episódio divulgado no programa de TV.

A respeito do dano moral, ressaltam-se os ensinamentos de Yussef Said Cahali: [...] tudo aquilo 
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 
personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, 
como dano moral [...] evidenciando-se na dor, angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um 
ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilha-
ção pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatis-
mos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral (Dano 
moral. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 22-23).
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Ambos responsabilizam-se solidariamente. A empresa de TV por permitir a transmissão das ima-
gens e o apresentador por proferir as afirmações ofensivas contra os autores, não havendo, portanto, 
reforma a ser feita na sentença combatida.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e NEGAR 
PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS, mantendo-se a sentença nos seus 
termos e por seus próprios fundamentos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0501185-21.2018.8.05.0244. Relator(a): Desa. Rosita Falcão de 
Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Julgado em 16/07/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNE-
CIMENTO DE DADOS DE TITULAR DE LINHA TELEFÔNICA, DADOS DE CONE-
XÃO À INTERNET E MENSAGENS OFENSIVAS À HONRA ENVIADAS POR MEIO 
DO APLICATIVO WHATSAPP. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACE-
BOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. REJEIÇÃO. QUALIDADE DE REPRE-
SENTANTE, NO BRASIL, DA CONTROLADORA DO GRUPO ECONÔMICO FACE-
BOOK. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NECESSIDADE 
E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AJUIZAMENTO DE FUTURA 
AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O REMETENTE DAS MENSAGENS OFENSIVAS. 
MÉRITO DO RECURSO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, SOB O 
FUNDAMENTO DE QUE A QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES SÓ É POSSÍ-
VEL NA ESFERA CRIMINAL. ERRO. MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDA-
DE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO SIGILO CONSTITUCIONAL 
NA ESFERA CÍVEL, COM O PROPÓSITO DE FORMAR CONJUNTO PROBATÓRIO 
ACERCA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E 
JURÍDICA DE APRESENTAÇÃO DAS MENSAGENS ENVIADAS AO APELANTE. DES-
CABIMENTO. DEVERES LEGAIS DE GUARDA E EXIBIÇÃO, MEDIANTE ORDEM 
JUDICIAL. PRECEDENTES.

1 - Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de 
tutela cautelar antecedente movida pelo apelante em desfavor de Telefônica Brasil S/A e Facebook 
Serviços Online do Brasil Ltda., ora apelados, extinguindo-a sem resolução de mérito, sob o funda-
mento de que a quebra do sigilo telefônico é medida restrita aos juízos criminais.
2 – A Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., na qualidade de filial/sucursal no Brasil da contro-
ladora do grupo econômico Facebook – do qual faz parte a WhatsApp Inc. -, é parte legítima para 
figurar no polo passivo de demanda voltada ao fornecimento de informações de usuário, mensagens 
e dados de conexão, na hipótese de ato ilícito caracterizado pelo envio de mensagens ofensivas à 
honra por meio do aplicativo Whatsapp.
3 – Não há falar em ausência de interesse de agir, restando evidenciadas a necessidade e a utilidade 
do provimento jurisdicional. Nesse sentido, o apelante demonstrou que somente por meio de deter-
minação judicial poderá obter as informações do usuário, dados de conexão e conteúdo das men-
sagens ofensivas, elementos indispensáveis para o ajuizamento de futura ação indenizatória contra 
o remetente. Ademais, a argumentação elaborada pelo segundo apelado, acerca da impossibilidade 
de fornecimento dos dados, diz respeito ao mérito da demanda, e não propriamente à presença da 
aludida condição da ação.
4 – No mérito do recurso, verifica-se que o Juízo a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu a 
demanda sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a quebra do sigilo das comunicações 
é providência restrita à esfera criminal.
5 - O art. 5º, XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consagra a inviolabi-
lidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, ‘’salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabe-
lecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal“. Com base no dispositivo 
constitucional, o magistrado de piso afirmou que a providência buscada pelo apelante seria possível 
apenas na esfera criminal e desde que imprescindível às investigações.
6 - Ocorre que a Constituição da República também prevê, no rol de direitos fundamentais, a invio-
labilidade da intimidade, da vida privada, da honra e das imagens das pessoas, assegurando o direito 
à indenização na hipótese de violação, além de vedar o anonimato (art. 5º, IV, V e X, da CF/88).

DE TERCEIRO. PRÁTICA ABUSIVA. ILICITUDE DO ATO CONFIGURADA. DEVER 
DE INDENIZAR. ACERTO. - A veiculação de imagem de terceira pessoa sem qualquer en-
volvimento em matéria jornalística que relata a prisão de indivíduo por suposta prática de 
infrações penais, ainda que a pessoa cuja imagem se veiculou seja suspeita de participação em 
infrações outras, caracteriza violação da função essencial da imprensa de informar, em mani-
festa imperícia ou, ao menos, negligência, configurando-se o ato ilícito e, por consequência, 
o dever de indenizar, porquanto exercido o direito de modo manifestamente excedente aos 
limites impostos por seu fim social. (2) DANOS MORAIS, CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. 
OFENSA À IMAGEM E À HONRA. DEVER DE INDENIZAR. - Tratando-se de veiculação 
jornalística ofensiva à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da pessoa alvejada, os 
danos morais se configuram in re ipsa, independente de comprovação, por inerente prejuízo 
aos direitos da personalidade, por regras de experiência comum, em razão da inerente maior 
propagação das informações junto à sociedade pela via em que proferidas as ofensas, ense-
jando o dever de indenizar. AMBOS OS RECURSOS. (3) DANOS MORAIS. QUANTUM. 
PARÂMETROS. ARBITRAMENTO. IMPORTE ADEQUADO. MANUTENÇÃO. - A com-
pensação por danos morais deve considerar, além da extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e 
sua condição econômico-financeira, os fins pedagógico, inibitório e reparador da verba, porquanto 
assim restará razoável e proporcional. Manutenção que se impõe. (...) (TJSC, Apelação Cível n. 
0053058-77.2008.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 13-02-2017).

No tocante ao pleito de redução do valor da indenização, também não assiste razão aos apelantes, 
eis que foi fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a pessoa 
do ofensor e a finalidade da condenação em indenização por danos morais, restando acertada a decisão 
proferida pelo Juízo a quo. Abaixo jurisprudência neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. CONSTATADOS APENAS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIVULGA-
ÇÃO DE IMAGEM DE ACUSADO EM PROCESSO PENAL SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. 
VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA QUANDO EM CONFRONTO COM O DIREITO À INTIMIDADE. DESNE-
CESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA E DA 
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA FINS CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 403 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. Envolve os autos pedido de reparação por dano 
material e moral, em razão da publicação de um retrato de pessoa acusada de envolvimento com o 
tráfico de drogas, associada à transmissão da notícia em um jornal. A sentença apenas reconheceu 
a procedência da reparação extrapatrimonial, havendo preclusão da discussão acerca dos danos 
materiais, face a não interposição de recurso pela parte Autora. Análise, portanto, apenas dos danos 
morais nesta sede recursal. É certo que a Constituição Federal, em seu art. 220, assegura a liberdade 
aos meios de comunicação. Contudo, a livre manifestação jornalística encontra óbices nos princí-
pios e regras contidas no próprio texto constitucional. Nestes termos, a preservação da intimidade 
constitui direito da pessoa humana e limitação à imprensa, devendo ser resguardada a imagem 
do indivíduo, sob pena de haver responsabilização em caso de violação. Importante diferenciar a 
conduta de divulgação da notícia, a qual desde que verídica e desprovida de sensacionalismo, deve 
ser exercida sem embaraços, do ato de publicação da imagem da pessoa, este sim, sujeito a restri-
ções de ordem constitucional, e suscetível de reparações em caso de desrespeito, mormente quando 
expressamente não autorizada a sua exposição. A indenização devida pela violação a este direito 
de imagem independe da demonstração do intuito de ofender, bem como da comprovação do 
efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 403 do STJ. RECURSO IMPROVIDO. [TJBa. 
0011088-38.2004.8.05.0080. Apelação. Rel: Desª VERA LÚCIA FREIRE DE CARVALHO. 
Comarca: Feira de Santana. Primeira Câmara Cível. Data do julgamento: 22/10/2012]. 

Quanto ao fato de entender o segundo apelante, apresentador do programa, que a ordem judicial 
proferida na Ação Cautelar, supostamente descumprida, de exercício do direito de resposta por parte dos 
autores, que culminou na multa no valor de R$100.000,00, foi dirigida ao primeiro réu/emissora de TV, 
não cabendo ao apelante o cumprimento, equivoca-se, até porque cuida-se de responsabilidade civil soli-
dária de ambos os réus, pois presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 186 e 927 do CC e na Súmula 
221 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispôr que:

“São civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, decorrente de publicação pela imprensa, 
tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”
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(74) 99959-2322, bem como todas as mensagens enviadas por este, a fim de instruir futura ação indeni-
zatória. Requereu, pois, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença (fls. 19/22).

Recebidos os autos na segunda instância, cabendo-me a relatoria, determinei o retorno dos autos à 
origem, para citação dos apelados, na forma do art. 331, § 1º, do CPC/2015, a fim de que apresentassem 
contrarrazões.

Contrarrazões do segundo apelado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. às fls. 38/60, em sede 
das quais suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, argu-
mentou que o pedido de fornecimento do conteúdo transmitido pelo Whatsapp e dos dados do usuário 
são impossíveis, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista fático.

Contrarrazões da primeira apelada, Telefônica Brasil S/A, às fls. 126/134. De acordo com as suas 
razões, somente mediante ordem judicial prévia a empresa poderá ser compelida a identificar o titular da 
linha e fornecer o histórico de registro conexões à internet (IP, data e horário de início e fim da conexão). 
Todavia, afirmou que o conteúdo das mensagens de texto não é armazenado pela operadora, em atenção 
ao disposto no art. 3º, V, da Lei nº 9.472/97. No mais, argumentou que não apresenta resistência ao 
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, de modo que não pode ser condenada nos ônus da sucum-
bência, por força do princípio da causalidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento ao recurso.
Em cumprimento ao art. 931 do CPC, 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 processual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos efeitos devolutivo e suspen-
sivo, conforme o art. 1.012 do CPC.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de tutela 
cautelar antecedente movida pelo apelante em desfavor de Telefônica Brasil S/A e Facebook Serviços 
Online do Brasil Ltda., ora apelados, extinguindo-a sem resolução de mérito, sob o fundamento de que 
a quebra do sigilo telefônico é medida restrita aos juízos criminais.

Passo a enfrentar as preliminares suscitadas pelo segundo apelado, Facebook Serviços Online 
do Brasil Ltda.

Alega o segundo apelado que não é proprietário, operador ou de qualquer forma autorizado a inter-
ferir no aplicativo Whatsapp, razão pela qual resta evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo passi-
vo da demanda. Nesse sentido, afirmou que os serviços em questão são prestados pela empresa WhatsApp 
Inc., pessoa jurídica autônoma com sede nos Estados Unidos, e que a Facebook Serviços Online do Brasil 
Ltda. se dedica apenas à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação 
de publicidade, suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social.

Ocorre que o segundo apelado é sucursal/filial, no território brasileiro, da empresa Facebook Inc., 
com sede nos Estados Unidos, proprietária/controladora da Whatsapp Inc., e, como tal, é parte legítima 
para figurar no polo passivo da demanda.

A relação jurídica existente entre o apelante e o segundo apelado submete-se ao Código de Defesa 
do Consumidor, por força do disposto no art. 17 do diploma normativo, afinal, o documento de fl. 10 
demonstra claramente que o apelante foi vítima de ato ilícito, caracterizado pelo envio de mensagens 
ofensivas à honra por meio do aplicativo Whatsapp.

Em sendo assim, o Poder Judiciário deve assegurar o direito básico à facilitação da defesa de seus 
direitos em juízo (art. 6º, VIII, do CDC), não sendo razoável exigir que o apelante ajuíze ação contra 
empresa americana, Whatsapp Inc., sediada nos Estados Unidos e organizada conforme as leis desse país, 
quando a sua proprietária/controladora, Facebook Inc., possui filial/sucursal no Brasil, isto é, a pessoa 
jurídica Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (segundo apelado).

É irrelevante, para o consumidor, desvendar a intrincada rede de relações empresariais internacionais 
do grupo econômico Facebook. Basta-lhe, apenas, identificar a pessoa jurídica constituída no Brasil, pois 
esta representa, ativa e passivamente, a pessoa jurídica estrangeira no país, ex vi do art. 75, X, do CPC.

Por oportuno, trago à baila a seguinte ementa:

7 - Diante do aparente choque de direitos fundamentais, coube ao legislador ordinário a tarefa de 
estabelecer parâmetros para a flexibilização da inviolabilidade do sigilo de dados e das comunica-
ções. Nesse contexto, a Lei nº 9.296/1996 constituiu importante marco ao regulamentar o inciso 
XII do art. 5º da Carta Magna e disciplinar a ‘’interceptação de comunicações telefônicas, de qual-
quer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal“, mediante 
ordem judicial.
8 - Entretanto, diversamente do que afirmou o Juízo a quo, tal flexibilização não está restrita à 
esfera criminal, sendo possível também em processos judiciais cíveis, com o propósito de formar 
conjunto probatório a respeito da prática de ato ilícito, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.965/2014 
(Marco Civil da Internet).
9 - O legislador assegurou o direito dos usuários à inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas co-
municações pela internet e também de suas comunicações privadas armazenadas, mas ressalvou 
expressamente a possibilidade de quebra por ordem judicial, garantindo ainda a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de violações à intimidade e à vida privada, conforme a redação 
dos incisos I a III do art. 7º da Lei nº 12.965/2014.
10 - Para garantir a eficácia dos dispositivos transcritos, o legislador dispôs expressamente sobre os 
deveres de guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, 
bem como de dados pessoais dos usuários e do conteúdo de comunicações privadas (art. 10 da Lei 
nº 12.965/2014). Não merecem prosperar, portanto, os argumentos atinentes à suposta impossibili-
dade de disponibilização das informações solicitadas, diante da suposta ausência de armazenamen-
to e da utilização de tecnologias avançadas de criptografia, afinal, a guarda e a disponibilização são 
obrigações legais, e não mera faculdade do provedor. Precedentes do STJ.
11 - O apelante preencheu os requisitos do parágrafo único do art. 22, da Lei nº 12.965/2014, con-
siderando a prova do ato ilícito, a justificativa da utilidade dos registros solicitados para viabilizar 
futura ação indenizatória contra o remetente das mensagens ofensivas à honra e a delimitação do 
período ao qual se referem os registros (período de 6 meses anterior ao ajuizamento da demanda).
12 - Destarte, impõe-se a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de disponibilização 
imediata, pelos apelados, dos dados referentes à linha telefônica nº (74) 99959-2322, incluindo 
informações cadastrais do proprietário, dados de conexão à internet, dados de IP e conteúdo das 
mensagens enviadas ao apelante, tudo referente ao período de 6 meses que antecedeu à propositura 
da ação, para viabilizar o ajuizamento de futura ação indenizatória.
Apelo provido. Sentença reformada, para julgar procedentes os pedidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0501185-21.2018.805.0244, em 
que figuram como apelante Afonso Barreto da Silva Filho e apelados Telefônica S/A e Facebook Serviços 
Online do Brasil Ltda.

 Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 
termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Afonso Barreto da Silva Filho contra a sentença de fls. 13/16, 
da lavra da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor 
do Bonfim, que indeferiu a petição inicial da ação de tutela cautelar antecedente movida em desfavor 
de Telefônica Brasil S/A e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ora apelados, extinguindo-a sem 
resolução de mérito, sob o fundamento de que a quebra do sigilo telefônico é medida restrita aos juízos 
criminais.

Irresignado, o apelante aduziu que a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) permite a ob-
tenção dos dados do usuário, exigindo-se apenas autorização judicial, independentemente da competên-
cia criminal. Aduziu, ainda, que a evolução tecnológica da telefonia torna viável o pedido. Nesse sentido, 
reiterou a narrativa no sentido de que foi vítima de mensagens ofensivas à honra, por meio de mensagens 
enviadas pelo aplicativo Whatsapp, de modo que necessita dos dados do usuário da linha telefônica nº 
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Com a devida venia, incorreu em erro o magistrado de piso.
O art. 5º, XII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consagra a inviolabilida-

de do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
‘’salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investiga-
ção criminal ou instrução processual penal“.

Com base no dispositivo constitucional, o magistrado de piso afirmou que a providência buscada 
pelo apelante seria possível apenas na esfera criminal e desde que imprescindível às investigações.

Ocorre que a Constituição da República também prevê, no rol de direitos fundamentais, a invio-
labilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagens das pessoas, assegurando o direito à 
indenização na hipótese de violação, além de vedar o anonimato, litteris:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano ma-
terial, 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;

Diante do aparente choque de direitos fundamentais, coube ao legislador ordinário a tarefa de 
estabelecer parâmetros para a flexibilização da inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações.

Nesse contexto, a Lei nº 9.296/1996 constituiu importante marco ao regulamentar o inciso XII do 
art. 5º da Carta Magna e disciplinar a ‘’interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 
para prova em investigação criminal e em instrução processual penal“, mediante ordem judicial.

Entretanto, diversamente do que afirmou o Juízo a quo, tal flexibilização não está restrita à 
esfera criminal, sendo possível também em processos judiciais cíveis, com o propósito de formar 
conjunto probatório a respeito da prática de ato ilícito, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.965/2014 
(Marco Civil da Internet):

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo 
judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao respon-
sável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de 
internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena 
de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instru-
ção probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.

Com o escopo de solucionar o mencionado choque aparente de direitos fundamentais, o legislador 
assegurou o direito dos usuários à inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet e tam-
bém de suas comunicações privadas armazenadas, mas ressalvou expressamente a possibilidade de quebra 
por ordem judicial, garantindo ainda a indenização pelo dano material ou moral decorrente de violações à 
intimidade e à vida privada, conforme a redação dos incisos I a III do art. 7º do diploma legal em testilha:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 
seguintes direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação;
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, 
na forma da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR. LEGI-
TIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. WHATSAPP. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICA-
TIVOS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DA 
FACEBOOK DO BRASIL PARA RESPONDER POR DEMANDAS ENVOLVENDO O 
APLICATIVO WHATSAPP. A Facebook do Brasil, na condição de sucursal/filial da proprie-
tária do aplicativo Whatsapp no Brasil, responde pelas demandas que o envolvem, sobre-
tudo em relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. MÉRITO. ART. 
1.003, § 3º, DO NCPC. EXIBIÇÃO DE REGISTROS DE CONEXÃO. MARCO CIVIL DA 
INTERNET. LEI 12.965/14. ART. 22. A exibição de registros de conexão ao interessado requer 
a demonstração de fundados indícios da ocorrência do ilícito e justificativa motivada da utilidade 
dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e a indicação período 
ao qual se referem os registros. Hipótese em que a pretensão se funda em mera desconfiança de 
acesso a mensagens do Whatsapp a partir de outros dispositivos, insuficiente para a caracterização 
do fundado indício acerca do ilícito. Improcedência do pedido. APELAÇÃO PROVIDA. ILE-
GITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO JULGADO IMPROCEDENTE. (Apelação 
Cível Nº 70074881327, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Ana 
Beatriz Iser, Julgado em 27/09/2017).
(TJ-RS - AC: 70074881327 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 27/09/2017, Déci-
ma Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2017)

Rejeito, pois, a preliminar.
Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, fundada no art. 

17 do CPC.
Para o segundo apelado, o apelante não demonstrou a necessidade e a utilidade do provimento 

jurisdicional, pois, conforme expressamente previsto nos Termos de Serviço do Whatsapp, o respectivo 
provedor não copia, mantém ou arquiva o conteúdo das mensagens transmitidas entre seus usuários, as 
quais permanecem apenas nos dispositivos móveis (smartphones) do remetente e do destinatário. Além 
disso, argumentou que a Whatsapp Inc. implementou a tecnologia de criptografia ponta-a-ponta, que 
traz maior segurança para os usuários, uma vez que todo o conteúdo enviado por meio do aplicativo é 
automaticamente codificado com um ‘’cadeado único’’, de maneira que somente quem envia e quem 
recebe possuem a chave necessária para decodificá-lo.

A argumentação elaborada pelo segundo apelado, no entanto, diz respeito ao mérito da demanda, 
e não propriamente à presença da aludida condição da ação. Ao contrário do que afirmou, restam clara-
mente evidenciadas a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, à luz da teoria da asserção, 
afinal, o apelante foi vítima de ato ilícito caracterizado pelo envio de mensagens ofensivas à honra por 
meio do aplicativo Whatsapp (art. 10), de modo que somente por meio de determinação judicial poderá 
obter as informações do usuário, dados de conexão e conteúdo das mensagens indispensáveis ao ajuiza-
mento de futura ação indenizatória.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.
A partir da leitura da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifico que o apelante 

recebeu mensagens ofensivas à honra por meio do aplicativo Whatsapp, provenientes de usuário não 
identificado, titular da linha telefônica nº (74) 99959-2322.

O ‘’print’’ de uma dessas mensagens, acostado à fl. 10, revela, inequivocamente, o elevado grau 
de violação à honra objetiva e subjetiva do apelante e também de sua esposa, o que, em tese, autoriza o 
ajuizamento de ação indenizatória em desfavor do remetente.

Justamente com o objetivo de viabilizar o ajuizamento de tal demanda indenizatória, o apelante 
ajuizou a presente ação, pleiteando a concessão de tutela cautelar antecedente, ''para fins de determinar a 
disponibilização imediata pelas Rés dos dados, IP, mensagens e documentos relativos ao proprietário da linha 
telefônica nº 74.99959.2322, dos últimos seis meses sob pena de multa diária“.

O Juízo a quo, no entanto, indeferiu a petição inicial e extinguiu a demanda sem resolução de 
mérito, sob o fundamento de que a quebra do sigilo das comunicações é providência restrita à esfera 
criminal. Nesse sentido:

“Assim, verifica-se que o pedido contido na inicial encontra impeditivo de ordem legal, sendo 
matéria afeta ao juízo criminal, desde que corroborada a imprescindibilidade da medida para as 
investigações criminais, evidenciando a patente inadequação da via eleita.”



REVISTA BAHIA FORENSE

466 467

REVISTA BAHIA FORENSE

5. Cabimento da aplicação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem. Julgado espe-
cífico desta Corte.
6. Incidência do óbice da Sumula 284/STF no que tange à alegação de ausência de culpa ou dolo.
7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Resp 1622483/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ex positis, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença 
e julgar procedente o pedido formulado pelo apelante, determinando a disponibilização imediata, pelos 
apelados, dos dados referentes à linha telefônica nº (74) 99959-2322, incluindo informações cadastrais 
do proprietário, dados de conexão à internet, dados de IP e conteúdo das mensagens enviadas ao apelante, 
tudo referente ao período de 6 meses que antecedeu à propositura da ação, sob pena de multa diária de 
R$ 100,00 para cada apelado.

À luz do princípio da causalidade, a primeira apelada, Telefônica Brasil S/A, não pode ser conde-
nada nos ônus sucumbenciais, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão do apelante, limitan-
do-se a sustentar, nos termos do Marco Civil da Internet, a necessidade de ordem judicial prévia para 
a exibição dos dados cadastrais solicitados. O mesmo não pode ser dito a respeito do segundo apelado, 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., porquanto suscitou diversas matérias de defesa, inclusive acer-
ca da suposta impossibilidade fática e jurídica de fornecimento dos dados buscados pelo apelante, bem 
como preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, o que evidencia clara resistência à 
pretensão autoral.

Logo, condeno o segundo apelado, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono do apelante, arbitrados por equidade em 
R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do pro-
fissional e o trabalho desempenhado, mas sem desconsiderar a ausência de instrução probatória, a baixa 
complexidade da demanda e o curto período de processamento do feito (menos de um ano).

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0022787-18.2017.8.05.0000. Relator(a): Des. Moacyr 
Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Julgado em 19/03/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPRESSÃO DE LINKS REFERENTES A 
PROCESSO PENAL ARQUIVADO. RESULTADO DE PESQUISA DOS PROVEDORES 
DE BUSCA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REABILITAÇÃO PENAL. POSSIBILIDA-
DE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

 Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, uma vez que a negativa 
de retirada do conteúdo informado na rede mundial de computadores dá ensejo à pretensão resisti-
da, a justificar eventual intervenção judicial, a partir do exercício do direito de ação.
O pedido de supressão de links referentes a processo penal já arquivado encontra guarida tanto no 
direito ao esquecimento, como no instituto da reabilitação assegurado pela legislação penal, que 
prevê que não constarão dos antecedentes criminais qualquer notícia ou referência à condenação 
do indivíduo, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos 
expressos em lei.
 Cumpre ao Google e ao Yahoo a remoção de links do resultado das pesquisas de busca referente a 
matéria em exame, o que não impedirá o acesso ao conteúdo por outros meios. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 022787-18.2017.8.05.0000, 
em que figuram como agravante MVTR e como agravados Google Brasil Internet Ltda, Yahoo! Do Brasil 
Internet Ltda.

Para garantir a eficácia dos dispositivos transcritos, o legislador dispôs expressamente sobre os deve-
res de guarda e disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, bem como 
de dados pessoais dos usuários e do conteúdo de comunicações privadas:

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet 
de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem 
atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou 
indiretamente envolvidas.
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros men-
cionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações 
que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na 
forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .
§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do 
art. 7º .
§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação 
pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham com-
petência legal para a sua requisição.
§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável 
pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado 
seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais.

Não merecem prosperar, portanto, os argumentos atinentes à suposta impossibilidade de disponi-
bilização das informações solicitadas, diante da suposta ausência de armazenamento e da utilização de 
tecnologias avançadas de criptografia, afinal, a guarda e a disponibilização são obrigações legais, e não 
mera faculdade do provedor.

Superadas todas essas considerações, é possível vislumbrar que o apelante preencheu os requisitos 
do parágrafo único do art. 22, considerando a prova do ato ilícito (fl. 10), a justificativa da utilidade dos 
registros solicitados para viabilizar futura ação indenizatória contra o remetente das mensagens ofensivas 
à honra e a delimitação do período ao qual se referem os registros (período de 6 meses anterior ao ajui-
zamento da demanda).

Destarte, impõe-se a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de disponibiliza-
ção imediata, pelos apelados, dos dados referentes à linha telefônica nº (74) 99959-2322, incluindo 
informações cadastrais do proprietário, dados de conexão à internet, dados de IP e conteúdo das 
mensagens enviadas ao apelante, tudo referente ao período de 6 meses que antecedeu à propositura 
da ação, para viabilizar o ajuizamento de futura ação indenizatória.

Essa é a orientação jurisprudencial pátria, mesmo para os casos anteriores ao advento do Marco 
Civil da Internet, como revela o aresto reproduzido abaixo:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). INTERNET. DEMAN-
DA ANTERIOR AO MARCO CIVIL (LEI Nº 12.965/2014). AÇÃO COMINATÓRIA. OBRI-
GAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO DE 
PROVEDOR DE ACESSO. DEVER DE ARMAZENAMENTO. POSSIBILIDADE FÁTICA 
E JURÍDICA DO PEDIDO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. COMINAÇÃO DE 
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
1. Controvérsia acerca da obrigação de empresa de acesso à internet fornecer, a partir do 
endereço de IP (“Internet Protocol”), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, em 
data anterior à Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

2. Reconhecimento pela jurisprudência de um dever jurídico dos provedores de acesso de 
armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação 
de reparação civil. Julgados desta Corte Superior.

3. Descabimento da alegação de impossibilidade fática ou jurídica do fornecimento de dados 
cadastrais a partir da identificação do IP. Julgados desta Corte Superior.

4. Considerações específicas acerca da aplicabilidade dessa orientação ao IP dinâmico consistente 
naquele não atribuído privativamente a um único dispositivo (IP fixo), mas compartilhado por 
diversos usuários do provedor de acesso.
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Assim, observa-se que a pretensão esposada encontra guarida tanto no novel instituto conhecido 
como “direito ao esquecimento”, que já foi declarado no Enunciado nº 531 da VI da Jornada de Direito 
Civil, como também em decorrência da reabilitação, assegurada pela legislação penal.

Em relação ao direito ao esquecimento, é importante citar o pronunciamento do Superior Tribunal 
de Justiça, no voto do ministro Marco Aurélio Bellizze no REsp 1660168 , julgado em 05/06/2018:

Assim, é imprescindível a atuação do Poder Judiciário, até para afastar a função de censor das ferramen-
tas de busca, em casos em que se sustente a necessidade de interferência pontual para assegurar à pessoa 
em causa a quebra dessa vinculação eternizada pelos sites de busca, a fim de desassociar os dados pessoais 
do resultado cuja relevância se encontra superada pelo decurso do tempo. Essa é a essência do direito ao 
esquecimento: não se trata de efetivamente apagar o passado, mas de permitir que a pessoa envolvida 
siga sua vida com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e 
perenizado por sistemas automatizados de busca.
(...)
Esse entendimento reforça a compreensão de que o direito ao esquecimento tutela a pretensão de se re-
tornar ao estado de anonimato, do qual se foi retirado pela ocorrência ou notícia do fato desabonador, o 
que deve ser realizado, especialmente, quando não acarrete prejuízo à liberdade de expressão, à memória 
histórica e ao direito de informar (BRANCO, Sérgio. Memória e esquecimento na internet. Porto Ale-
gre: Arquipélago editorial, 2017, p. 151).“

Nesse sentido, uma vez que o agravante já cumpriu tudo aquilo que lhe foi sentenciado, não haven-
do mais nenhuma dívida com relação ao fato em questão, não há razão para ainda ter sua honra e imagem 
afetadas por fatos ocorridos no passado.

Lado outro, como já dito, a legislação penal também assegura que o condenado tem direito ao 
sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Trata-se do fenômeno da reabilitação, consagrado 
no art. 94 do Código Penal e na Lei de Execução Penal, art.202, que guardam finalidade semelhante à do 
direito ao esquecimento, proporcionando ao sentenciado a restauração da sua dignidade social. 

Por outro lado, no que toca à responsabilidade dos provedores de busca em excluir os links citados 
pelo agravante da rede mundial de computadores, faz-se mister analisar o art. 19 da Lei 12.965/14, co-
nhecida como “Marco Civil da Internet”:

Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de 
aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, 
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Da leitura do aludido dispositivo, infere-se que os provedores de busca não têm aptidão para a reti-
rada dos links da internet, conforme solicitado pelo recorrente, visto que apenas realizam um processo de 
busca automatizada em sites e conteúdos que já estão disponíveis na rede, não sendo eles os responsáveis 
pela hospedagem do conteúdo.

Dito isso, é importante compreender que o Google e o Yahoo somente podem promover a remoção 
dos links em comento do resultado da pesquisa de busca, o que não impedirá o acesso ao referido conteú-
do por outros meios, já que o conteúdo acerca das movimentações processuais ainda estará disponível nos 
sites que mantêm as informações sobre o processo penal em comento. Dessa forma, se o agravante deseja 
que seus dados estejam indisponíveis para toda a rede, deve proceder com um requerimento em face dos 
próprios sites que armazenam o conteúdo dito ofensivo.

Entretanto, enfrentando os pedidos feitos pelo agravante em seu recurso, entende-se que a mera 
suspensão dos resultados de busca referentes ao processo, quando seu nome é pesquisado em tais prove-
dores, atende plenamente à sua pretensão. Assim sendo, tomando como base a Lei mencionada, o pedido 
é válido e possível, visto que o ordenamento jurídico consagra a possibilidade de comando judicial es-
pecífico para que os provedores de busca tornem indisponíveis nos resultados de pesquisa os conteúdos 
apontados como infringentes.

Por fim, há que se considerar que cuida-se de decisão provisória, enquanto não se dispõe de outros 
elementos de convicção do julgador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por M V T R em face Google Brasil Internet LTDA 
e Yahoo! Do Brasil Internet LTDA com o objetivo de reformar a decisão de fls. 94/95, proferida pelo 
Juízo da 11ª Vara Cível de Salvador, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubs-
tanciado na retirada dos links listados na exordial da rede mundial de computadores.

Aduziu o agravante, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação. Invocou a ju-
risprudência pátria ao levantar o direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram pena ou que 
foram absolvidos, além disso, salientou que em caso de conflito de direitos (personalidade versus liberdade 
de expressão), o magistrado deve sopesar os interesses. Retratou que o agravante já cumpriu a pena que 
lhe foi imposta e já se encontra reabilitado mas, vem sofrendo dano a sua imagem e honra em razão de 
informações antigas que não condizem com sua atual realidade. Sustentou que há perigo de dano já que 
seus vínculos de emprego não se sustentam quando seus colegas de trabalho têm acesso as informações 
do processo. Em tempo, requereu seja concedida a tutela de urgência pleiteada para determinar que os 
agravados retirem os links da rede mundial de computadores. Recurso próprio, tempestivo, custas adim-
plidas às fls. 12/13.

Deferido o pedido de efeito suspensivo às fls. 110/112 para antecipar os efeitos da tutela recursal e 
ordenar aos agravados a retirada, da rede mundial de computadores, dos links indicados na exordial, no 
prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor de R$30.000,00.

Às fls. 140/199 o Google Brasil Internet LTDA manejou Agravo Interno.
Contrarrazões apresentadas às fls. 200/256 e 258/285 pugnando preliminarmente pela carência de 

ação e, no mérito, pelo improvimento do recurso.
Conclusos os autos, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta para julgamento, 

na forma do artigo 931 do CPC/2015 c/c 173, §1º do RITJBA, salientando a existência do direito à 
sustentação oral.

VOTO

Como visto, cuida-se de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão de fls. 94/95, 
proferida pela 11ª Vara Cível de Salvador que, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 
consubstanciado na retirada de certos links listados na exordial da rede mundial de computadores.

Precipuamente, declaro prejudicado o Agravo Interno manejado em face da decisão interlocutória 
de fls. 110/112, em razão do julgamento colegiado do recurso principal. Dito isto, cumpre apreciar a 
preliminar lançada por ambos os recorridos.

Não há falar-se em carência de ação por ausência de interesse de agir, uma vez que este, como 
condição da ação, é analisado sob o viés da adequação, utilidade e necessidade do provimento jurisdi-
cional pretendido. No caso concreto, encontram-se preenchidos os referidos pressupostos, uma vez que 
a negativa de retirada do conteúdo informado na rede mundial de computadores dá ensejo à pretensão 
resistida, a justificar eventual intervenção judicial, a partir do exercício do direito de ação. Lado outro, 
a verificação de existência do direito subjetivo pretendido confunde-se com a apreciação do mérito da 
demanda, inviável em sede de preliminar.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar ventilada.
No mérito, compulsando atentamente os autos, verifico que parcial razão assiste ao agravante, no 

que pertine ao pedido de reforma da decisão recorrida.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela cinge-se à exclusão dos links informados na exordial, 

que remetem ao processo penal manejado contra o ora agravante, e continuam disponíveis mesmo após o 
efetivo cumprimento da pena e consequente extinção da punibilidade, já tendo ocorrido a sua reabilita-
ção. Insta salientar que todos os links informados dizem respeito às movimentações processuais, em nada 
afetando o direito constitucional de liberdade de informação e expressão, uma vez que o agravante não 
visa suprimir matéria de cunho jornalístico.
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O recurso prossegue com a reiteração da tese de decadência sobre a pretensão anulatória, ao funda-
mento de que submetida ao prazo quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916, 
já extrapolado ao tempo da propositura da Ação.

No que rotulou de mérito do Apelo, arguiu ausência de apreciação da tese de decadência, invocada 
em preliminar da contestação, e negou a ocorrência da simulação em que se lastreia o pedido de anulação 
da compra e venda, sustentando inexistir qualquer prova dessa conduta, especialmente em virtude do 
depoimento de testemunha cuja oitiva foi contraditada, seja porque instruída pelo advogado, seja por 
nutrir declarada inimizade com o Apelante.

Ao final das razões recursais, impugnou a multa decorrente da oposição de Embargos procrastina-
tórios, negando tenha assim procedido.

Com lastro nessas razões, requer o provimento do Agravo Retido reiterado e o acolhimento da im-
pugnação à sentença, para que seja reformada, invertendo-se suas conclusões e julgando-se improcedente 
a pretensão autoral.

O recurso foi contra-arrazoado, em todos os seus termos, sem arguição de nulidade e pugnando 
pela manutenção da sentença (fl. 459/478).

Recebidos os autos nesta egrégia Corte, coube-me, por prevenção, o múnus da Relatoria, no exer-
cício da qual neles lancei a presente sinopse.

VOTO

A análise dos autos demonstra estarem, na hipótese, preenchidos os requisitos da admissibilidade 
do recurso,a impor seja este conhecido.

Registrando-se no Apelo a reiteração de Agravo Retido manifestado no curso da lide, imperativo 
é apreciá-lo inicialmente, como preliminar, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil regente 
da insurgência.

I – PRELIMINAR RECURSAL – REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO – CONTRADITA 
DE TESTEMUNHA.

A arguição se fundamenta na tese de que a terceira testemunha arrolada pelo Autor, malgrado inti-
mada a comparecer à audiência às 9h30min, apenas o fez às 12h20min, após um período de ausência do 
patrono daquele, ao qual se atribui a conduta de ter ido buscar a testemunha e a instruído no percurso 
até o Fórum.

Do que se registra na ata de fl. 351, constata-se que, de fato, a testemunha compareceu à assentada 
com atraso, porém enquanto aquela ainda estava em curso, a tempo de ser ouvida.

In casu, considerando que a testemunha já se encontrava previamente intimada, conforme evi-
denciado à fl. 316, sua eventual ausência apenas implicaria condução coercitiva para nova oportunidade 
de depoimento, não a eliminando do rol previamente apresentado, ex vi do artigo 412 do CPC então 
vigente:

Art. 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do mandado dia, hora e 
local, bem como os nomes das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de compa-
recer, sem motivo justificado, será conduzida, respondendo pelas despesas do adiamento. 
(destaque da transcrição)

Sendo a consequência da eventual ausência da testemunha a condução para depor em nova opor-
tunidade, não se vislumbra qualquer prejuízo por sua oitiva na assentada já em curso, inclusive na qual 
ainda não haviam sido iniciados os depoimentos das testemunhas do Réu, ou seja, seguindo-se rigorosa-
mente a ordem estabelecida no artigo 413 do mesmo Código de Ritos.

Quanto à alegação de que a predita testemunha foi instruída pelo advogado do Autor, embora, de 
fato, não seja usual o afastamento do causídico no curso da audiência, não há como se considerar tal tese.

Ao contraditar a testemunha e interpor o Agravo Retido, por ocasião da audiência (fls. 351 e 353), 
o Réu nada alegou a esse respeito, cingindo sua impugnação à ausência de comparecimento da testemu-
nha no horário designado para a assentada.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para antecipar 
os efeitos da tutela pretendida e ordenar aos agravados a suspensão dos links indicados na exordial de seus 
resultados de busca, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de 
R$ 30.000,00.

*****

(TJBA – Apelação nº 0018665-23.2011.8.05.0080. Relator(a): Des. Lidivaldo Reaiche 
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Julgado em 04/04/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR, AGRAVO RETIDO. AUDIÊNCIA. 
TESTEMUNHA. ATRASO. OITIVA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE 
DE CONDUÇÃO COERCITIVA. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PRETENSÃO 
ANULATÓRIA. AGIOTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. ATO 
NULO. PACTO COMISSÓRIO DISFARÇADO. PROIBIÇÃO. EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFOR-
MADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O atraso da testemunha, previamente 
intimada para audiência na qual deve prestar depoimento, não implica impossibilidade de 
sua oitiva, porquanto a ausência dela resulte, não em exclusão do rol já apresentado, mas em 
condução coercitiva, na forma do art. 412 do CPC/1973. Preliminar rejeitada. 2. Evidencia-
da a prática de agiotagem, a pretensão anulatória de negócio jurídico eivado por simulação 
não se submete ao prazo prescricional de quatro anos, previsto no art. 178, § 9º, “b”, do 
Código Civil de 1916, porquanto o ato se mostra nulo em sua essência. Inteligência do art. 
11 do Decreto nº 22.626/33 – Lei de Usura. 3. Pacto comissório igualmente vedado pelo art. 
765 do Código Civil de 1916, ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
4. Indevida a aplicação de multa por Embargos de Declaração procrastinatórios, quando seu 
julgamento, embora registre a rejeição do recurso, efetivamente sana vício omissivo existente 
da decisão embargada. 4. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0018665-23.2011.8.05.0080, em que fi-
guram como Apelante João Zito Borges da Silva e como Apelado Raimundo Nelson de Jesus Portugal.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO, pelos motivos que integram o voto condutor.

RELATÓRIO

JOÃO ZITO BORGES DA SILVA interpõe Apelação contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz 
da 4ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formu-
lados por RAIMUNDO NELSON DE JESUS PORTUGAL na Ação de Anulação de Negócio Jurídico, 
tendo por objeto invalidar compra e venda de imóvel.

Ab initio, em virtude de refletir satisfatoriamente, no que necessário, a realidade dos atos proces-
suais até então praticados, bem assim em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, 
adota-se o relatório do decisum de fls. 390/393.

O julgamento foi favorável à parte Autora, havendo o MM Magistrado adotado como verdadeira a 
tese de que o negócio jurídico objeto da pretensão anulatória não traduz legítima alienação de imóvel, mas 
ato simulatório, voltado a garantir empréstimo contraído junto ao Réu, entabulado de modo ilegal, com 
abusiva cobrança de juros, temas, inclusive, submetidos à apreciação no âmbito da jurisdição criminal.

Diante da sentença, o Réu opôs Embargos de Declaração, suscitando vícios de omissão e contradi-
ção (fls. 396/408), os quais não foram reconhecidos, resultando no improvimento do recurso horizontal, 
com aplicação da multa prevista no artigo 538 do Código de Ritos (fls. 416/417).

Inconformado com a decisão terminativa, o Réu apresentou o recurso sub examine, em que, preli-
minarmente, reiterou o Agravo Retido interposto em audiência contra a rejeição da contradita a uma das 
testemunhas, supostamente conduzida e instruída pelo causídico do Autor.
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Portanto, no caso dos autos, a incidência do instituto prescricional (decadencial) está intrinseca-
mente relacionada à elucidação do cerne meritório da relação trazida a julgamento, somente podendo ser 
definida após assim se proceder.

Gize-se que, ao contrário do quanto sustenta o Apelante, a ausência de condenação criminal pela 
prática de agiotagem não afasta os eventuais desdobramentos civis de sua prática, visto que se trata de 
espectros de responsabilização distintos e independentes, na forma do artigo 935 do Código Civil, disso 
resultando a necessidade de percuciente exame do conjunto probatório abrigado nos autos, indepen-
dentemente do procedimento criminal movido contra o Recorrente, mormente porque encerrado por 
ausência de provas.

De igual modo, não prospera a alegação do Apelante de que a tese prescricional (decadencial) 
não foi apreciada na sentença, pois, em resposta aos Embargos de Declaração opostos às fls. 396/408, o 
Julgador de piso, ainda que indevidamente concluindo pela rejeição do recurso, manifestou-se expressa-
mente a respeito da matéria, fixando entendimento afastando a prescrição (decadência) - fls. 416/417.

Sob esse prisma analítico, constata-se que a sentença recorrida firmou que o negócio jurídico havi-
do entre os litigantes, de fato, camuflou objetivo dissimulado, porquanto, em vez de um efetivo contrato 
de compra e venda, teve por escopo garantir empréstimo.

A prova colhida no curso do feito conduz a essa conclusão, especialmente diante das contradições 
do Recorrente e da prova testemunhal.

Ao contestar o feito, o Apelante firmou a tese de que o imóvel objeto da controvérsia havia sido 
por ele adquirido junto a Eurênio Cunha da Silva, a quem havia pago o valor ajustado (fls. 78/79):

“O contestante, como se demonstra pelos documentos inclusos, adquirira o imóvel declinado na peça 
exordial mediante transação efetivada com pessoa estranha à lide, qual seja, EURÊNIO CUNHA DA 
SILVA, atendidos todos os preceitos legais contidos no artigo 104 do Código Civil, ex vi:
(...)
Impende ressaltar que o contrato de compra e venda e consequente transcrição imobiliária foram ce-
lebrados pelo acionado e o Senhor EURÊNIO CUNHA DA SILVA, havendo pago o comprador, ora 
demandado, o preço ajustado, cujo vendedor asseverara à época restar o imóvel desimpedido de qualquer 
ônus ou encargo de qualquer natureza, boa-fé corroborada consoante informações assentadas no registro 
e matrícula do bem, e testemunhada e firmada pelo competente servidor público.”

Ao ser ouvido em audiência (fl. 349), o Recorente alterou a tese, passando a dizer que comprara o 
imóvel diretamente do Apelado, sem nada ter pago a Eurênio ou sua esposa:

“(...) o depoente comprara dois caminhões e o autor devia cerca de R$20.000,00 ao depoente, então 
resolveram fazer negócio, tendo, o autor, ficado com os caminhões e quitado o débito, dando, em troca, 
ao depoente, a chácara “Harmonia”, também conhecida como “Projeto Pássaro Vivo” (...) que o depoente 
nada pagou ao Sr. Eurênio o a sua esposa pela compra da chácara”.

As contradições latentes do Apelante militam em desfavor de sua tese defensiva, robustecendo, em 
oposto sentido, a construção narrativa do Apelado, o que se reforça pela observância ao teor dos depoi-
mentos testemunhais (fls. 348/353).

A realidade dos fólios, portanto, torna forçosa a conclusão de que o contrato de compra e venda 
firmado entre os litigantes foi, de fato, uma simulação destinada a garantir pactuação de mútuo.

Por seu turno, as testemunhas ouvidas na instrução processual deixaram patente que o Recorrente 
se dedicava habitualmente à prática de empréstimos com elevados juros.

A primeira testemunha do Apelado confirmou a realização de pacto com o Apelante, para emprés-
timo de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 10% (fl. 350). A mesma prática foi noticiada pela 
terceira testemunha do Apelado, que afirmou ter entregue “cheques ao acionado, em troca dos quais recebia 
os respectivos pagamentos descontados 10% dos valores”, esclarecendo que “o desconto era mensal, de modo que 
(se) o cheque fosse pré-datado para 45 dias o desconto seria de 15%” (fl. 352).

O patamar de juros cobrado nas transações caracteriza o ilícito de agiotagem, para o qual basta a 
incidência de “taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”, como previsto no art. 1º do Decreto nº 
22.626/33.

A imputação da instrução da testemunha pelo patrono do Recorrente somente foi lançada nas 
razões recursais, o que impede o seu conhecimento, sob pena de se chancelar inovação processual, confi-
gurando supressão de instância.

A reiteração do Agravo Retido, então exigida pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, não 
autoriza alterar as razões sobre as quais já esteja firmado o recurso, mas, apenas, manifestar ao Tribunal a 
insistência em ver apreciada a impugnação. Afinal, é com a apresentação do inconformismo que se deli-
mita os fundamentos da impugnação nele abrigada - tantum devolutum quantum appellatum.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓ-
RIA C/C COMINATÓRIA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DA PARTE RÉ. 
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO RETIDO. Não merece conhecimento o recurso que pre-
tende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o 
juízo ad quem caracteriza inovação recursal. [...] RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO 
EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.” Destaca-
do. (Apelação Cível Nº 70063881874, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 21/05/2015).

Tratando-se de tese não suscitada na primeira instância, inviável sua apreciação por esta colenda 
Corte.

Assim, ausente qualquer prejuízo pela oitiva da testemunha na audiência realizada no feito, e 
não sendo possível a análise da tese de sua orientação pelo Causídico da parte contrária, impõe-se a 
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, com o consequente IMPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO.

II – MÉRITO RECURSAL
Adentrando o mérito, o Apelante, como questão prejudicial, insiste na tese de decadência da pre-

tensão anulatória do Apelado, invocando a incidência do prazo quadrienal, conforme, inclusive, teria 
reconhecido este próprio Tribunal no julgamento do primeiro recurso de apelação, do qual resultou a 
anulação do processo.

Sucede que, na hipótese em análise, a definição, sob a égide da Legislação Civil, do prazo prescri-
cional incidente à pretensão originária – em verdade atinente ao instituto decadencial - imprescinde da 
específica delimitação da natureza jurídica da relação material travada entre os litigantes, tal como assina-
lado no acórdão do primeiro Apelo havido no feito (fls. 196/203).

Isso porque, mantida a natureza da relação como resultante de mero contrato de compra e venda 
simulado, a prescrição (decadência) para a sua anulação estará regida pelo artigo 178, §9º, V, “b”, do 
Código Civil de 1916, sob o manto do qual se operou a transação:

Art. 178. Prescreve:
(...)
§ 9º Em quatro anos:
(...)
V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; 
contado este:
a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato; (des-
tacado)

Todavia, caso reconhecida a prática de agiotagem, isto é, o contrato de empréstimo mediante re-
muneração monetária abusiva, a hipótese passará a se submeter ao disposto no Decreto nº 22.626/33, 
a chamada “Lei da Usura”, em cujo artigo 11 se estabelece a nulidade integral do pacto:

Art. 11. O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao 
devedor a repetição do que houver pago a mais.
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O ANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA DAS AUSÊNCIAS DO FALTOSO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO 
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, voto no sentido de 
revogar a liminar concedida, CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Mineral da Bahia em face de 
Sivaldo Pereira do Nascimento, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8000012-27.2018.806.0196, 
irresignada com a decisão de piso que deferiu o pleito de urgência e determinou que o Agravado fosse 
reconduzido imediatamente ao cargo de Vice-Presidente da Cooperativa, até ulterior deliberação judicial 
ou pela Assembleia Geral, assegurando seu direito de participar de todas as reuniões da entidade sob pena 
de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Alega que a mencionada “justificativa verbal” nunca existiu, tendo o Agravado faltado injustifica-
damente por muito mais de três vezes seguidas as reuniões da entidade, constando em norma estatutária 
penalidade de desligamento automático para eventual ausência injustificada. Sustenta que houve mais 
de oito reuniões e que o Agravado faltou a seis delas sem justificar, requerendo a suspensão da decisão 
proferida até decisão final do agravo.

O agravo é tempestivo e o preparo foi realizado.
Foi proferida decisão monocrática por este Relator, concedendo o efeito suspensivo pleiteado.
O Agravado apresentou contrarrazões, afirmando que as comunicações de ausência foram feitas 

através do aplicativo whatsapp e que as reuniões eram feitas sem data certa e com pouco tempo de ante-
cedência. Alega que a retirada do vice da presidência não se deu por razões administrativas, mas porque 
está sendo feito uso da administração da cooperativa como prestação de contas, uso político, suspeita de 
lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Aduz que foi eleito de forma legítima e representa a maioria dos garimpeiros da associação, tendo 
sido proferida decisão unilateral pelo Presidente, já que somente a maioria da Assembleia Geral poderia 
tê-lo destituído. Requereu o improvimento do recurso.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Mineral da Bahia em face de 
Sivaldo Pereira do Nascimento, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 8000012-27.2018.806.0196, 
irresignada com a decisão de piso que deferiu o pleito de urgência e determinou que o Agravado fosse 
reconduzido imediatamente ao cargo de Vice-Presidente da Cooperativa, até ulterior deliberação judicial 
ou pela Assembleia Geral, assegurando seu direito de participar de todas as reuniões da entidade sob pena 
de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

Inicialmente é interessante destacar que o Agravado era Vice-Presidente da Cooperativa e alega ter 
sido excluído injustamente, pois teria realizado a justificativa da sua ausência de forma verbal.

Abaixo listei as datas das atas de reuniões realizadas pelo Conselho Administrativo e Fiscal da 
Cooperativa:

12/07/2017 – ausente o Agravado
09/08/2017 – ausente o Agravado
13/09/2017 - ausente o Agravado
10/10/2017 – ausente o Agravado. Nesta oportunidade constou em ata o seguinte: “que devemos 

cumprir rigorosamente o estatuto e examinar todas as atas das reuniões da diretoria para constatar a falta 
de diretores às reuniões. Segundo o Estatuto se um diretor faltar por 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 
(seis) durante o ano perderá automaticamente o cargo eletivo.

Caracterizada a prática de agiotagem, tornam-se aplicáveis ao negócio debatido nos fólios as dispo-
sições do Decreto nº 22.626/33, especialmente seu artigo 11, sob o manto do qual, como já registrado, 
o contrato é nulo de pleno direito.

Não é demais registrar que a simulação negocial para camuflar garantia real a empréstimo pecuniá-
rio era igualmente vedada, de forma absoluta, pelo Código Civil de 1916, vigente à época do negócio e 
que, em seu artigo 765, rechaçava a estipulação do chamado pacto comissório:

“Art. 765. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar 
com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.”

A vedação é ratificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. COAÇÃO. EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO GARAN-
TIDO POR IMÓVEIS. PACTO COMISSÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Não identificado 
no acórdão o momento em que cessou a coação, reputada contínua diante da realidade dos autos, não 
há como identificar prescrição. 2. Antigo precedente da Corte assentou que existente pacto co-
missório, “disfarçado por simulação, não se pode deixar de proclamar a nulidade, não pelo 
vício da simulação, mas em virtude de aquela avença não ser tolerada pelo direito” (REsp nº 
21.681/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 3/8/92). 3. Recurso especial 
não conhecido.” (REsp 784.273/GO, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 586)
“PACTO COMISSÓRIO – SIMULAÇÃO - A PROIBIÇÃO ATINGE TODAS AS HIPOTE-
SES EM QUE, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MÚTUO, SE CONVENCIONE 
DEVA O CREDOR FICAR COM BEM DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. A DAÇÃO 
EM PAGAMENTO É LICITA QUANDO VISA SIMPLESMENTE A SALDAR O DÉBITO, 
NÃO SE VISLUMBRANDO QUE A ELA SE TENHA CONDICIONADO O MÚTUO. HI-
PÓTESE EM QUE ISSO NÃO OCORREU, POIS A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, COM 
A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO, VINCULOU-SE A NEGOCIO SIMULADO EM QUE O 
CREDOR RECEBEU BENS E, NA MESMA OPORTUNIDADE, PROMETEU VENDE-LOS 
AO DEVEDOR, MEDIANTE PAGAMENTOS MENSAIS QUE, EM REALIDADE, CORRES-
PONDIAM A AMORTIZAÇÕES DO EMPRÉSTIMO. NULIDADE RECONHECIDA.” (REsp 
41.233/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/1994, 
DJ 25/04/1994, p. 9251) [Destaques acrescidos]

Sob essa perspectiva, não há como ser convalidado o negócio jurídico questionado no presente fei-
to, o que evidencia o acerto da decisão hostilizada, ao decretar sua nulidade, conduzindo, nesse capítulo, 
ao improvimento recursal.

Por fim, merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para afastar a multa aplicada ao 
Apelante pela oposição de Embargos procrastinatórios.

Apesar de ter rejeitado o recurso horizontal na primeira instância, a sentença (fls. 416/417) ver-
dadeiramente acolheu a impugnação por ele registrada, somente então se manifestando sobre a possível 
perda do direito pelo decurso do tempo, omitida no julgado de fls. 390/393.

Se o vício era existente e foi sanado com o julgamento do recurso, não há, por corolário lógico, 
como se qualificar de procrastinatórios os referidos Embargos de Declaração.

Ex positis, observando a delimitação da matéria trazida a julgamento, no mérito, DOU PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a multa por oposição de Embargos protelatórios.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8024592-30.2018.8.05.0000. Relator(a): Des. Raimundo 
Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 09/04/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO 
VICE-PRESIDENTE DA COOPERATIVA MINERAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. 
OBEDIÊNCIA AO ART. 49 § 4º DO ESTATUTO QUE INDICA EXCLUSÃO AUTOMÁTI-
CA ANTE A AUSÊNCIA A TRÊS ASSEMBLEIAS CONSECUTIVAS OU SEIS DURANTE 
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A usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, sendo imprescindível para o seu re-
conhecimento a presença de três requisitos: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini.
O autor comprovou que preencheu os requisitos legais do art. 183 da Constituição Federal para 
aquisição do imóvel por usucapião especial urbana, pois, vislumbra-se claramente a posse do bem 
usucapiendo de 51 m2, por mais de 15 (vinte) anos.
Em que pese a previsão no art. 18 da Lei nº 6.024/74, suspendendo-se as ações contra o liquidando, 
prudente e razoável a interpretação do caso à luz do preceito constitucional consistente na função 
social da propriedade, sobretudo, por se tratar de norma infraconstitucional.
No caso, a ação de usucapião busca tão somente a declaração da propriedade do bem usucapiendo, 
cuja posse se detém sem oposição e ininterruptamente, inexistindo interferência na liquidação das 
dívidas do banco apelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0308320-94.2013.8.05.0001, em que 
figuram como apelante, Adiel Alves Barbosa e apelado, o Banco Econômico S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Bahia, por unanimidade, dos membros da Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO para julgar procedente a ação de usucapião, declarando como reconhecido o domínio do 
autor sobre o imóvel usucapiendo, determinando, ainda, por conseqüência a abertura de matrícula e re-
gistro no Cartório de Registro de Imóveis competente, mediante o cumprimento pelo autor das formali-
dades e exigências inerentes ao ato de registro, devendo o réu arcar com as custas processuais e honorários 
advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Voto do Relator.

 RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adiel Alves Barbosa contra a sentença de fls. 165/167 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial de Salvador, que, nos autos da Ação de 
Usucapião ajuizada contra o Banco Econômico S/A, julgou improcedente o pedido, condenando o autor 
ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa atualizado, suspenden-
do-se a exigibilidade nos termos do §3º do art. 98, do CPC. 

Em suas razões recursais, fls. 169/179, sustenta que ajuizou a presente ação de usucapião especial 
urbana, pois encontra-se na posse do imóvel objeto da demanda, desde o ano de 1997, ou seja, há apro-
ximadamente, 20 anos, sem nunca ter sofrido nenhum tipo de contestação ou impugnação por parte de 
quem quer seja, sendo a sua posse, portanto, sem oposição e ininterrupta durante todo esse tempo, até ser 
surpreendido com uma notificação datada de 17 de dezembro de 2012 de que o seu imóvel estaria sendo 
levado a leilão no dia 22 de janeiro de 2013. 

 Assevera que, o referido imóvel é localizado na área urbana e tem extensão de 51 metros quadrados 
e durante esse longo período, o autor cuidou do imóvel usucapiendo com animus domini, razão pela qual 
nele estabeleceu moradia sua e de sua família, tendo realizado reformas no apartamento diante do estado 
de abandono.

Aduz que os requisitos da ação de usucapião especial urbana estão presentes, sobretudo, no que 
tange as condições legitimadoras da prescrição aquisitiva, pois comprovada a posse mansa, justa, pacífica 
e ininterrupta do autor sobre o imóvel usucapiendo por quase vinte anos.

Pugna, assim, pelo provimento recurso, reformando-se a sentença farpeada para que seja julgado 
procedente o pedido do autor.

O apelado apresentou contrarrazões fls. 182/199, requerendo a manutenção do decisum em todos 
os seus termos.

O apelado requereu, anteriormente, em pedido apartado, a concessão de tutela antecipada recursal e 
pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, através do processo nº 8021285-68.2018.8.05.0000 
- PJE, tendo o Juiz Substituto de 2º à época, deferido a tutela provisória recursal no sentido de suspender 
os efeitos da sentença, bem como determinou a suspensão do leilão do imóvel objeto da lide, designado 
para o dia 2/10/2018, até o julgamento final do recurso de apelação.

O Ministério Público apresentou pronunciamento às fls. 09/15 pelo provimento do recurso.

18/10/2017 – ausente o Agravado
10/11/2017 – presente o Agravado.
Analisando o processo em sede de cognição sumária, me posicionei pela exclusão do Vice-Presidente 

e revogação da decisão de piso, posição essa que mantenho no julgamento definitivo.
Depreende-se que, de fato, o Agravado faltou a cinco reuniões consecutivas, violando o disposto no 

Estatuto da Cooperativa, cujo artigos pertinentes transcrevo abaixo:

Art. 49º. Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente será substituído pelo Vi-
ce-Presidente.
§ 4º - Perderá automaticamente o cargo o membro do conselho que, sem justificativa, faltar a 3 
(três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) durante o ano.

O artigo acima citado é claro no seu conteúdo, indicando a exclusão automática e sem necessidade 
de validação do Conselho.

Ainda que se invoque o artigo 26, este diz respeito às hipóteses de exclusão dos cooperados, não 
servindo para embasar a retirada do Vice-Presidente, como foi o caso, senão vejamos:

Art. 26º. A exclusão do cooperado compete ao Conselho de administração e dar-se-á:
I - Por deixar de atender os requisitos estatutários condicionantes de ingresso e permanência no 
quadro social da Cooperativa

Apesar do Magistrado aduzir na sua decisão que a destituição dos membros não cabe ao Presidente 
isoladamente, observo que os documentos juntados opinam em sentido contrário, pois o assunto foi 
tratado na reunião do dia 10/10/2017, em que o Agravado também estava ausente. Ademais, o art. 49, 
§ 4º do Estatuto, já acima transcrito, indica a perda automática do cargo, sinalizando não ser necessária 
a deliberação em Assembleia Geral.

Inclusive é interessante destacar que em todas as sucessivas reuniões em que esteve ausente o Vice-
Presidente, estavam presentes diversos membros da Cooperativa, o que se pode aferir da consulta das atas 
nos documentos Id. 2191348.

De fato, observo a existência de ofício expedido pela Polícia Federal, mas referindo-se a requeri-
mento de cópia das notas fiscais e certificados de procedência emitidos nos últimos dois anos, além da sua 
situação no DNPM e órgãos ambientais, bem como para esclarecer quais os critérios e cuidados adotados 
pela Cooperativa para avaliação das pedras com relação as quais são emitidas notas fiscais. Ou seja, em 
nada a investigação policial diz respeito ao objeto de discussão dos autos, que visa a legalidade da retirada 
do Vice-Presidente, na esteira do regramento da Cooperativa.

Em verdade, observo que o processo originário precisa de maior instrução probatória, para que se 
solucionem questões basilares. Por exemplo, as duas partes combatentes neste Agravo juntaram declara-
ções de comunicação das ausências do Vice-Presidente ou de não comunicação, não sendo possível nessa 
instância a averiguação minimamente da veracidade do seu conteúdo.

Inclusive foi requerida a produção de prova testemunhal, o que poderá elucidar as obscuridades 
existentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, suspendendo a 
decisão proferida pelo Juízo de piso, até ulterior deliberação.

*****

(TJBA – Apelação nº 0308320-94.2013.8.05.0001. Relator(a): Des. Jatahy Júnior, Quinta 
Câmara Cível, Julgado em 11/06/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USU-
CAPIÃO ESPECIAL URBANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 
183 DA CONTITUIÇÃO FEDERAL. LAPSO TEMPORAL, POSSE MANSA E PACÍFICA 
COM ANIMUS DOMINI. IMÓVEL ABANDONADO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
DO APELADO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. SUSPENSÃO. EXIGÊNCIA INFRA-
CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RE-
CURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
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Assim, há aproximadamente 20 (vinte) anos, o apelante tem a posse sem oposição ininterrupta du-
rante todo esse tempo, até ser surpreendido com uma notificação em 17/12/2012 de que o imóvel estaria 
sendo levado a leilão no dia 22/01/2013.

Segundo a prova produzidas nos autos, o autor desconhecia quem era o proprietário do imóvel, 
estabelecendo, junto com sua família, moradia, realizando reformas e pagando as taxas correspondentes.

De acordo com o depoimento da testemunha Laen Maria West (fl.137), o autor permanece no 
imóvel por mais de 15 anos sem qualquer oposição, nos seguintes termos:

“[…] que conhece o autor há mais ou menos 15 anos, período em que o mesmo passou a morar na uni-
dade 102 no referido prédio; que a referida unidade encontra-se abandonada, servindo de refúgio para 
vândalos e moradores de rua, abandono este que perdurou de 5 a mais anos até que o Autor passou a 
residir no mesmo; que antes de ser abandonado moravam no local duas moças; que quando o autor foi 
morar no imóvel o mesmo estava sem janelas e todo acabado internamente, onde o Demandante ajeitou 
todo; que a Depoente desconhece quem quer que seria o titular do domínio sobre o imóvel; que durante 
todo esse período, do conhecimento da Depoente, o autor nunca foi molestado por quem que seja. [...] .

Na mesma linha, o depoimento de Djalma Trindade Guimarães Silva (fl.138). Veja-se:

[…] que conhece o Autor há mais ou menos 15 anos; que quando a Depoente foi morar no prédio o 
autor já residia na unidade 102; que não sabe informar como estava o apartamento 102 antes do autor 
tomar posse direta; que não sabe informar quem era o dono da referida unidade; que do conhecimento 
da Depoente o autor nunca foi molestado em sua posse no referido imóvel [...]

Ressalta-se, inclusive, com bem destacado pelo Ministério Público em seu pronunciamento à fl. 14 
que o apelante afirmou não possuir outro bens registrados em seu nome, sem qualquer contraprova pelo 
apelado, inclusive, por ser tratar de ato público.

Por outro lado, o banco apelado contesta veementemente a possibilidade da usucapião em seu 
imóvel, diante da proteção da massa falida pela Lei nº 6.024/74, invocando o art. 18, a seguir transcrito:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade 
liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;
b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da 
liquidação extrajudicial;
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o 
passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por 
infração de leis penais ou administrativas.

Contudo, em que pese a previsão do dispositivo acima invocado, prudente e razoável, interpretação 
do caso vertente à luz do preceito constitucional consistente na função social da propriedade, sobretudo, 
por se tratar de norma infraconstitucional. Esse é o entendimento da Suprema Corte:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial urbana. Interessados que pre-
enchem todos os requisitos exigidos pelo art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido 
com fundamento em exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que 
localizado o imóvel. Impossibilidade. A usucapião especial urbana tem raiz constitucional e 
seu implemento não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente inferior 
ou em interpretação que afaste a eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso 
provido. 1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 m2. Pretensão da parte 
autora de usucapir porção de 225 m2, destacada de um todo maior, dividida em composse. 2. Não é 
o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal. 3. Tese aprovada: preenchidos os 
requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana 
não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva 

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adiel Alves Barbosa contra a sentença de fls. 165/167, 
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Empresarial desta capital que, nos autos da Ação de Usucapião 
Urbana com Antecipação de Tutela, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, apli-
cando a suspensão prevista no art.98, § 3º do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, observa-se que o caso vertente trata de pretensão do autor de usucapir bem 
imóvel de propriedade do Banco Econômico S/A, tendo o Juiz de origem decidido pela improcedência 
do pedido por ausência de curso do prazo prescricional, em razão do estado de liquidação extrajudicial da 
instituição financeira ré, com fulcro no art. 18 da Lei 6.024/74.

É cediço que a usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade, em face da sua fun-
ção social, prevista nos incisos XXII e XXIII do art. 5º e artigos 183 e 191 da Carta Maior.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por 
cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adqui-
rir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Igualmente, previsão no art. 9º da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade):

Art. 9º Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadra-
dos, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Com relação à Usucapião Especial Urbana, ela se distingue das demais modalidades por possuir 
prazo de 5 (cinco) anos contínuos, sem qualquer oposição, tendo por alvo o possuidor que não possui 
moradia ou outro imóvel.

Nesse diapasão, com base em previsão constitucional de que a propriedade está subordinada a cum-
prir a função social, preocupou-se o legislador com aqueles menos favorecidos que não têm onde morar.

Sobre o tema, leciona a festejada professora Maria Helena Diniz:

“Usucapião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais” (Código Civil Anotado, 
9 ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 796).

Assim, para a aquisição da propriedade através de usucapião, devem ser cumpridos os requisitos 
definidos em lei, observado, inclusive, o prazo no qual o adquirente exerce a posse do imóvel.

Nesse sentido é a doutrina do Prof. Sílvio de Salvo Venosa:

“A posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, se presentes determinados re-
quisitos estabelecidos em lei. Em termos mais concretos, denomina-se usucapião o modo de aquisição da 
propriedade mediante a posse suficientemente prolongada sob determinadas condições. [...] possibilidade 
de a posse continuada gerar a propriedade justifica-se pelo sentido social e axiológico das coisas. Premia-
-se aquele que se utiliza utilmente do bem, em detrimento daquele que deixa escoar o tempo, sem dele 
se utilizar ou não se insurgindo que outro o faça, como se dono fosse. Destarte, não haveria justiça em 
suprimir-se o uso e gozo de imóvel (ou móvel) de quem dele cuidou, produziu ou residiu por longo espaço 
de tempo, sem oposição. Observa Serpa Lopes (v. 6, 1964:544) a esse respeito que, encarado sob este 
aspecto, o usucapião pode ser admitido na lei sem vulneração aos princípios de justiça e equidade. [...] A 
posse é o principal elemento do usucapião. [...] Entende-se, destarte, não ser qualquer posse propiciadora 
do usucapião, (...). Examina-se se existe posse ad usucapionem. A lei exige que a posse seja contínua e 
incontestada, pelo tempo determinado, com o ânimo de dono. Não pode o fato da posse ser clandestino, 
violento ou precário. Para o período exigido é necessário não ter a posse sofrido impugnação. Desse modo, 
a natureza da posse ad usucapionem exclui a mera detenção.” [...]. (Direitos Reais, 2 ed., São Paulo: 
Atlas, p. 137).

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente possui o imóvel tipo apartamento subsolo, de 
51 m2, localizado na Rua Astrozildo Sepúlveda, nº 192, Edf. Piatã, apt. 102, IAPI, desde o ano de 1997.



REVISTA BAHIA FORENSE

480 481

REVISTA BAHIA FORENSE

Por óbvio, tendo o autor comprovado os requisitos para a declaração da usucapião especial urbana 
diante da posse do imóvel pacífica e contínua, por mais de 15 anos, sem qualquer oposição, a liquidação 
extrajudicial da instituição financeira apelada, por si só, não se constitui impeditivo para a fluência da 
prescrição aquisitiva.

No mesmo sentido, o parecer Ministerial às fls. 09/15 dos autos físicos.
Por fim, com o julgamento da presente torno definitiva a tutela provisória recursal deferida nos 

autos apartados nº 8021285-68.2018.8.05.0000 de pedido de concessão de tutela antecipada recursal e 
concessão de efeito suspensivo à apelação.

Desta forma, o não provimento do recurso, acarretaria lesão grave e de difícil reparação, já que há 
fundamento relevante e acaso não sejam acolhidas as suas razões, poderá resultar em grande lesão a ape-
lante, pois estar-se-ia deixando de distribuir a boa JUSTIÇA.

Do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para julgar procedente 
a ação de usucapião, declarando como reconhecido o domínio do autor sobre o imóvel usucapiendo, 
determinando, ainda, por conseqüência a abertura de matrícula e registro no Cartório de Registro de 
Imóveis competente, mediante o cumprimento pelo autor das formalidades e exigências inerentes ao 
ato de registro, devendo o réu arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da causa.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0010275-03.2017.8.05.0000. Relator(a): Desa. Maria de 
Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 07/08/2018.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMEN-
TOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS. O DIREITO DE  VI-
SITAS DOS PAIS AOS FILHOS TEM CARÁTER INDISPONÍVEL DEVENDO SOFRER 
RESTRIÇÕES SOMENTE QUANDO SE REVELAR PREJUDICIAL AO BEM-ESTAR DO 
MENOR. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO DE VISITAÇÃO E MELHOR INTERESSE 
DO MENOR. VISITAÇÃO SUPERVISIONADA POR PSICÓLOGO CONFORME CON-
CLUIU O SERVIÇO PSICOSSOCIAL E PARECER MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVOS INTERNOS E EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
O direito de visitas é previsto nos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil e nos artigos 19, § 4º, e 33, 
§ 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como prerrogativa inalienável voltada aos interesses 
dos pais e, principalmente, dos filhos. Pai e mãe são construções sociais com vínculos eternos e 
obrigação de formar um indivíduo para a sociedade. Ambos detêm o poder familiar do qual a 
guarda é apenas uma parcela, sendo imprescindível que os pais tenham diálogo e maturidade para 
conduzirem uma boa formação dos filhos, de modo a proporcionar uma base adequada de valores 
e princípios familiares, inerentes ao desenvolvimento humano.
Não obstante a sua magnitude jurídica, quando o direito dos pais é confrontado com o direito da 
criança deve prevalecer o interesse desta, e não o interesse dos pais, objetivando sempre o bem-estar 
dos filhos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0010275-
03.2017.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana (BA), agravante ALESSANDRO OLIVEIRA 
ANDRADE e agravada ELIZANGELA MARIA DE LUCENA ANDRADE.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões 
alinhadas no voto desta Relatora.

área em que situado o imóvel (dimensão do lote). 4. Recurso extraordinário provido. (RE 422349, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔ-
NICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015)

Decerto, a legislação mencionada não pode ser interpretada de forma literal nem em desconformi-
dade com a Carta Magna, sob pena de infringir o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário e à função 
social da propriedade.

Isso porque, a ação de usucapião busca tão somente a declaração da propriedade do bem usucapien-
do, cuja posse se detém sem oposição e ininterruptamente, inexistindo interferência na liquidação das 
dívidas do banco apelado, ora em liquidação extrajudicial. Esse entendimento, o qual me filio, inclusive, 
já foi adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA URBANA. EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM FACE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJU-
DICIAL DO BANCO RÉU. INAPLICABILIDADE DO ART 18, A, DA LEI Nº. 6.024/74 
AO CASO SUB OCULIS. SENTENÇA QUE DECLARA A PROPRIEDADE DO BEM, EM 
NADA INTERFERE NA LIQUIDAÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CREDO-
RES DA MASSA. DECISÃO ANULADA. JULGAMENTO DO PROCESSO PELO TRIBU-
NAL. ÓBICE. DEMANDA SEM CONDIÇÕES DE ANÁLISE. REMESSA DOS AUTOS AO 
JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTI-
TUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que a usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade, em face da sua função 
social, prevista nos incisos XXII e XXIII do art. 5º e artigos 183 e 191, todos da Carta Maior e, ainda, 
nos art’s. 1.238 e ss. do Código Civil.
2. Ademais, a sentença de usucapião declara a propriedade do bem usucapiendo, em nada interferindo 
na execução e/ou liquidação dos direitos e obrigações dos credores da massa.
3. Doutra banda, há que ser verificado, ainda, que a demanda sub oculis somente pode ser proposta 
após o decurso do prazo da prescrição aquisitiva, cujos efeitos retroagem à data que o adquirente passou 
a exercer a posse sobre o bem imóvel.
4. Desta forma, denota-se que a norma disposta no art. 18, a, da lei nº. 6.024/74 não se aplica ao caso 
em testilha.
5. Por sua vez, o artigo 515, § 3º, do CPC não pode ser aplicado no presente processo, pois tal dispositivo 
apenas é utilizado nas demandas que estiverem hábeis para julgamento - o que não se vislumbra no 
caso dos autos.
6. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0395899-17.2012.8.05.0001, Relator(a): Dinalva Gomes La-
ranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 16/03/2016 )

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A 
MASSA LIQUIDANDA. PRETENSÃO AQUISITIVA ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO DO 
BEM EM FAVOR DA ENTIDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDA-
DE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. APELO PROVIDO. A suspensão 
das ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, prevista no 
artigo 18, “a”, da Lei 6024/1974, tem por finalidade precípua a proteção da massa liquidanda, visando 
a preservação do tratamento igualitário entre credores da mesma categoria, que devem concorrer, para 
a satisfação dos seus créditos, mediante concurso universal. A ação de usucapião extraordinária, por sua 
vez, constitui tutela específica, por ser demanda declaratória de pretensão aquisitiva, que não pode ser 
substituída por prestação jurisdicional de natureza diversa, em sede de concurso universal de credores. 
Neste sentido, reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido formulado, extinguindo-se de plano a 
ação, implicaria em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV/CF) e à 
função social da propriedade (artigo 5º, XXIII/CF), uma vez que não há outro instrumento processual 
apto à proteção do domínio exercido sem justo título, com posse ininterrupta. Ademais, tratando-se de 
bem que fora adjudicado em favor da instituição liquidanda posteriormente à decretação da liquidação 
extrajudicial, e quando já cumprida a suposta prescrição aquisitiva, impõe-se o conhecimento da Ação 
de Usucapião. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.(TJ/BA, Apelação nº. 0389883-
47.2012.8.05.0001. 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Rolemberg José Araújo Costa. Data Publicação: 
16/10/2013)



REVISTA BAHIA FORENSE

482 483

REVISTA BAHIA FORENSE

e provas de suspeita de maus tratos e abuso sexual, foram inseridas no sistema do E-Saj eletronicamente através 
do modo sigiloso, a fim de preservar a imagens dos menores envolvidos na lide” (sic. fl. 71).

Acrescenta que os laços afetivos entre o genitor e os filhos encontram-se abalados e “fica claro que 
a visita quinzenal em ambiente terapêutico, determinada pelo juízo de piso é a melhor via de refazimento dos 
laços entre os filhos, sobretudo o mais velho, e seu pai, bem como se faz necessário até que as suspeitas de maus 
tratos e abuso sejam afastadas e esclarecidas” (sic. fl. 80).

Diz que as visitas devem ser realizadas sob a supervisão de um psicólogo com vistas a preservação 
da integridade física e emocional dos infantes.

Por tais razões, requereu a reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo pre-
tendido pela parte adversa.

Anexou documentos e mídia (fls. 68/112).
O agravante ofereceu Pedido de Reconsideração, discordando do indeferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária (114/128).
A agravada interpôs Embargos Declaratórios, Contrarrazões e Agravo Interno (fls. 130/195, 

199/235e 237/263).
O recorrente apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração e ao Agravo Interno, bem 

como resposta ao Pedido de Reconsideração da recorrida (269/274, 276/301 e 314/323).
A parte agravante peticionou novamente informando o descumprimento do quanto decidido 

(325/341).
A agravada, por meio de petição, informa que “encontra-se impossibilitada de cumprir o quanto de-

terminado na decisão monocrática, uma vez que os menores se recusaram a passar o final de semana com o seu 
genitor” colacionando aos autos documentos e mídia (sic. fls. 343/346-v).

Constata-se dos autos, decisão monocrática indeferindo o pedido de reconsideração apresentado 
pelo recorrente para obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Inconformado, o demandante apresenta Agravo Interno (fl. 409/410 e 460/474).
A parte recorrida foi intimada para manifestar-se sobre o Agravo Interno interposto. Em sede de 

contrarazzões sustenta que o agravante não é carecedor do benefício da Justiça Gratuita, por não ser pobre 
na forma da lei. Apresenta documentos às fls. 506 e 508/544.

Remetidos os autos à Douta Procuradoria esta emitiu parecer pelo improvimento do Agravo de 
Instrumento, a fim de manter a decisão recorrida por seus próprios termos, revogando, de imediato, a 
decisão monocrática proferida nestes autos (fls. 569/574).

A parte agravada anexou documentos e reiterou todos os pedidos já formulados em favor dos me-
nores (fls. 576/589).

Devidamente intimado, o agravante ofereceu resposta às fls. 593/600.
Em juízo de retratação esta Relatora revogou a decisão monocrática que suspendia os efeitos da 

decisão agravada julgando prejudicada a análise de mérito dos Embargos de Declaração interpostos pela 
recorrida (fls. 637/640).

Devidamente intimados para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista 
nova decisão proferida nos autos originários o recorrente requer o provimento do recurso, enquanto a 
parte agravada quedou-se inerte (fls. 648/653 e 654). 

Remetidos os autos, novamente à Douta Procuradoria esta emitiu Parecer pelo improvimento do 
Agravo de Instrumento.

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.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO 
OLIVEIRA ANDRADE, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Família 
Sucessões Órfãos Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana (BA), nos autos da Ação de 
Divórcio C/C Alimentos, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens, que determinou que as visitas do 
genitor, aos dois filhos, provisoriamente, até ulterior deliberação, ocorram quinzenalmente, sob supervi-
são de um psicólogo em ambiente terapêutico que possa em alguma medida viabilizar o refazimento dos 
laços entre os filhos, sobretudo o mais velho.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO 
OLIVEIRA ANDRADE, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara de 
Família Sucessões Órfãos Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana (BA), nos autos da Ação 
de Divórcio C/C Alimentos, Regulamentação de Visitas e Partilha de Bens, tombada sob o nº 0805128-
82.2015.8.05.0080, nos seguintes termos:

“(...) A análise dos autos aponta a necessidade de reafirmação, com algum ajuste, nas decisões 
sobre a guarda provisória, e regulamentação das visitas. Sem prejuízo do exame, e punição, em 
momento posterior, ao descumprimento injustificado das ordens judiciais, urge que a situação seja 
provisoriamente redefinida, sobretudo em virtude da notícia, documentada, de que um dos meno-
res, o mais velho, não se sabe por qual razão, tem demonstrado resistência em estar com a figura 
paterna, o que se ampliou para o outro pequeno. A visitação não pode constituir um martírio para 
os menores; mas também não pode ser cortada, por completo, sem motivo plenamente justificado 
(o qual inocorre), sob pena de ensejar maior distanciamento entre pai, e filhos. 3. Contempladas 
as oitivas das senhoras psicólogas (pp. 466/480 e 511/516), e o bem lançado parecer emitido na 
última assentada, com o propósito de preservar o melhor interesse dos menores, mantenho a guarda 
provisória dos meninos com a genitora, e estabeleço que as visitas do genitor, aos dois filhos, provi-
soriamente, até ulterior deliberação, ocorram quinzenalmente, sob supervisão de um psicólogo(a), 
em um ambiente terapêutico que possa em alguma medida viabilizar o refazimento dos laços entre 
os filhos, sobretudo o mais velho, e seu pai. 3.1 Os dias das visitações restam fixados às quartas-
-feiras, a partir de 3/5/2017, em período diverso do escolar, no mínimo por 3h30min (três horas, e 
trinta minutos), exceto por recomendação diversa do(a) psicólogo(a), quanto ao tempo de duração 
minima das sessões, identificada desde a verificação da dinâmica dos trabalhos, c/c o ânimo dos 
menores em participar, ou não, dos encontros, a qual deverá ser justificada, por escrito, a este Juízo. 
4. No momento, compreendo que o profissional a supervisionar estas visitas tratase da Sra. Judi-
nara Braz da S. M. De Carvalho, CRP 03/8162, no local em que realiza seus atendimentos. Seu 
trabalho deverá ser remunerado, no momento, pelo Autor, Alessandro Oliveira Andrade. 5. Para 
evitar infundadas dúvidas, as visitações paternas em finais de semana ficam extintas. 6. Fixo multa, 
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada uma situação ensejadora do descumprimento 
desta decisão, o pai, sobretudo, se não comparecer nos dias agendados, ao início de cada sessão, ou 
não antecipar os pagamentos da psicóloga, e a mãe, se não apresentar os dois meninos, nas datas 
de visitação assistida que forem agendadas. 7. Por fim, oportunizo às partes a indicação dos pontos 
que entendem controvertidos, com a indicação das provas que pretendem produzir. Prazo comum: 
10 (dez) dias. Na sequência, com o mesmo objetivo, dê-se vista dos autos ao MPBA, por idêntico 
prazo. 8. Publique-se. Intimem-se, inclusive, a Sra. psicóloga, a quem se solicita viabilize a primeira 
sessão, se não for possível em 3/5/2017, dentro da agenda que dispõe, ao menos na semana na qual 
tal data está inserida (entre 2 e 5/5/2017), considerando que o último contato paterno do pai, com 
os filhos, deu-se em 7/4/2017. Poderá informar a data diretamente ao pai, e à mãe, pelo meio de 
comunicação mais ligeiro que possuir. Feira de Santana (BA), 27 de abril de 2017,10h33. PEDRO 
HENRIQUE IZIDRO DA SILVA Juiz de Direito” (sic. fls. 27/28).”

Alega em síntese, que foi privado do convívio familiar com os seus filhos, tendo em vista que a 
genitora dos menores descumpre decisão judicial que autoriza a visitação paterna.

Assevera que a determinação de visitas supervisionadas por psicólogo em ambiente terapêutico 
caracteriza-se como suspensão do direito de convívio do pai com os infantes.

Sustenta a necessidade de reforma urgente da decisão com vistas a “atender ao melhor interesse dos 
menores assegurando o princípio da afetividade e relação paterno-filial, e em conformidade com os art. 33, §4.º 
ECA e art. 1.579, do Código Civil 2002” (sic fl. 14).

Por tais razões, pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar o restabelecimento 
imediato do direito de visita aos filhos menores. No mérito, requer o provimento do recurso (fls. 02/17).

Instruiu o pedido com documentos e mídia, (fls. 18/59).
Consta nos autos decisão monocrática atribuindo o efeito suspensivo ativo requerido pelo agra-

vante (fls. 62/66).
Irresignada com o citado decisum, a parte agravada protocolou Pedido de Reconsideração. Informa, 

inicialmente, que o processo originário “não se encontrava em segredo de justiça, e por conta disso as petições 
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PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0107467-
45.2008.8.05.0001, Relator(a): Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Pu-
blicado em: 06/07/2016).

Vale salientar, que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita não possui con-
sequências irreversíveis, pois existe a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do art. 100 do 
Livro de Ritos.

Destaca-se ainda, o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário vencido pelas despe-
sas processuais e honorários estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas 
sucumbenciais durante o periodo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 
certificou, nos termos do artigo 98, § 2º e 3º do CPC.

Desta forma, com relação ao preparo recursal, revogo a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária 
Gratuita às fls. 409/410 e concedo os benefícios da Gratuidade da Justiça ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a analisar o Agravo de Instrumento.
Cumpre salientar que o presente recurso visa discutir tão somente a legalidade da decisão atacada, 

não sendo permitido o debate de questões ainda não resolvidas no Juízo a quo, sob pena de supressão 
daquela instância.

Nas ações que envolvam guarda de crianças e adolescentes a regulamentação da visita deve ser feita 
com a observância do princípio do melhor interesse do menor, com base no Art. 227 da Constituição 
Federal, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

Nestes termos, faz-se imperioso reproduzir os comandos normativos emanados do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, Lei n. 8.069/90 de 13 de julho de 1990 sobre o tema:

Art. 3°. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-
mana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.”
Art. 4°. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao esporte, ao lazer, á profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.”
Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”
Art. 6º. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigên-
cias do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança 
e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.”
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Com efeito, na dissolução do casamento ou divórcio a regulamentação da visita tem por finalida-
de manter o relacionamento dos filhos com o genitor não guardião que também compõe o seu núcleo 
familiar interrompido pela separação judicial ou por outro motivo. Deverá prevalecer o que foi acordado 
pelos pais ou fixado pelo juíz, pois a visitação é um direito inerente ao genitor que não detém a guarda dos 
filhos e cabem aos pais buscarem os meios adequados para não deixarem faltar aos filhos, independente da 
guarda, as relações de afeto, carinho, amor, dedicação, imprescindíveis a boa formação da personalidade 
e caráter da pessoa.

Sobre o tema, faz-se necessário a transcrição das lições do doutrinador Waldyr Grisard Filho:

Inicialmente cabe analisar o pedido de Gratuidade da Justiça em sede recursal.
Isto porque a nova conjuntura processual estabelece a presunção juris tantum em favor da pessoa 

que alega não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou 
de sua família.

Nestas condições, o Estado não pode se eximir em conceder a justiça gratuita quando a parte in-
teressada afirma não reunir condições para pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem 
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Com efeito, a Assistência Judiciária visa oferecer certas garantias e direitos relacionados à defesa 
dos que necessitam de proteção judicial, estabelecendo igualdade de todos perante a lei, que por força 
do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, deve ser ampla e integral, sendo forçoso concluir 
que para o deferimento do benefício não se exige o estado de miséria absoluta, mas pobreza na acepção 
jurídica do termo.

In casu, da análise da movimentação processual, através do sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça 
constata-se que o recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita através do deferimento do pedido for-
mulado em primeiro grau de jurisdição, de forma tácita, razão por que a Gratuidade Judicial deverá ser 
estendida, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal c/c § 3º, art. 99 do CPC.

A ausência de pronunciamento expresso, quanto ao requerimento da Assistência Judiciária 
Gratuita, não pode ser interpretada de forma prejudicial à parte solicitante e a inexistência de decisão do 
juízo a quo, acerca do pedido de gratuidade judiciária, formulado expressamente pelo autor/agravante, 
conduzem ao entendimento de que a sua concessão ocorreu de maneira tácita.

Neste sentido temos os seguintes precedentes:

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DE-
SERÇÃO. (...) 2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode, em 
princípio, estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu fa-
vor. Precedentes. (...).” (AgRg nos EDcl no AREsp 475.747/MG, 3ª T., Rel. Min.Sidnei Beneti, j. 
24/04/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA 
FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIA-
ÇÃO. CONCESSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PRO-
VIDO.
1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito 
de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 
portanto, prova em contrário. 2. A ausência de indeferimento expresso, pelo Tribunal de origem, 
do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial, enseja a presunção de conces-
são do benefício em favor da parte que o pleiteou.(Precedentes: EDcl no RMS 30.651/PA, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em04/05/2010, DJe 13/05/2010; 
RMS 28582/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 
03/08/2010) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1470195/MG, 2ª T., Rel. Min.
MauroCampbell Marques, j. 04/11/2014).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESERÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICI-
ÁRIA GRATUITA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. REESTRUTU-
RAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO 
DA BAHIA. LEI ESTADUAL Nº 8.889/03. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA, NA 
HIPÓTESE, DO TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. CAUSA MADURA. APLI-
CAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES 
DA TRANSFORMAÇÃO DO VALOR DO ESTIPÊNDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE CRUZEIRO REAL PARA URV. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO CONFORME A URV DA 
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇAO  GENÉRICA  
DO PERCENTUAL DE 11,98%. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MAR-
CO TEMPORAL FIXADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO PARCIALMENTE 
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Com relação ao pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão cumpre-se dizer 
que as astreintes tem caráter coercitivo, sendo utilizadas como forma de compelir o devedor a cumprir 
a obrigação imposta judicialmente, não são cobertas pelo manto da coisa julgada material podendo por 
conseguinte, ser alterada a qualquer tempo observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no 
prazo estabelecido para atendimento da decisão, quanto no montante arbitrado pelo Julgador.

Sobre o tema, importante transcrever a lição do jurista Cássio Scarpinella Bueno, a saber:

“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, 
sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico 
comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, 
medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo da obrigação e influenciá-lo a fazer 
ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional 
para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto 
às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desar-
razoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória.” (BUENO, Cássio Scarpinella, Código de 
Processo Civil Interpretado, coordenação de Antonio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2008, p. 
1474-1477).

O Livro de Ritos dispõe acerca das astreintes nos arts. 536 e 537, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou 
de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica 
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias 
à satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a impo-
sição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
(…)
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhe-
cimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente 
e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa 
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa 
para o descumprimento.

A jurisprudência decidiu que as multas somente passam a ser exigível após o trânsito em julgado 
da sentença de procedência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR. OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. COMINAÇÃO DE MULA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
EXECUÇÃO DE ASTREINTES EM FASE LIMINAR. INVIABILIDADE. EXIGÊNCIA DE 
ASTREINTES APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, 
COM A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 
CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de fazer, é cabível o arbitramento de multa diária em caso de descum-
primento, porém, é pacífico o entendimento jurisprudencial que a multa diária somente passa a 
ser exigível após o trânsito em julgado da sentença de procedência, quando após analisadas todas 
as provas dos autos, o magistrado decidir quem será o vencedor da ação, confirmando, por fim, a 
decisão liminar.
Na hipótese de ser julgado improcedente o pedido autoral, a multa pecuniária outrora arbitrada em 
sede de liminar perderá sua eficácia.
Inviável, portanto, a exigência das astreintes sem que haja sentença de procedência transitada em 
julgado na ação originária, com a consequente confirmação da liminar obtida.

“O direito de visita, ou de adequada comunicação e supervisão da educação dos filhos, do pai ou da 
mãe não convivente a respeito dos filhos, cuja guarda foi outorgada ao outro, a parente, a terceiro 
ou, mesmo, a instituição, consiste no direito de manter um contato pessoal com o menor, da ma-
neira mais ampla e fecunda que as circunstâncias possibilitam. Apesar de a lei referir-se, somente, 
ao direito dos pais em ter os filhos em sua guarda e companhia, também é o menor titular de igual 
direito: o de ser visitado.
Funda-se o direito de visita em elementares princípios de direito natural, na necessidade de cultivar 
o afeto, de firmar os vínculos familiares, à subsistência real, efetiva e eficaz”. [Grisard FILHO, Wal-
dyr. Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental- 6.ª ediçaão Revista e 
atualizada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais–2013, pg. 118].

Este direito é previsto nos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil e nos artigos 19 e 33, § 4º, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, como prerrogativa inalienável voltada aos interesses dos pais e, 
principalmente, dos filhos, in verbis:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excep-
cionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
que garanta seu desenvolvimento integral. 

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ado-
lescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária com-
petente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda 
de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim 
como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do 
interessado ou do Ministério Público.

A guarda compartilhada proporciona às crianças uma convivência familiar saudável com 
seus genitores, sendo indispensável para sua formação educacional, com a finalidade de protegê- 
los, permitindo sua estabilidade emocional, tornando sua personalidade equilibrada.

Pai e mãe são construções sociais com vínculos eternos e obrigação de formar um indivíduo para a 
sociedade. Ambos detêm o poder familiar do qual a guarda é apenas uma parcela, sendo imprescindível 
que os pais tenham diálogo e maturidade para conduzirem uma boa formação aos filhos, de modo a pro-
porcionar uma base adequada de valores e princípios familiares inerentes ao desenvolvimento humano.

A convivência amistosa é o ideal a ser buscado pelos pais, uma vez que, o convívio familiar, em 
clima de harmonia e respeito, em virtude do poder familiar que cada um exerce, somente servirá para 
fortificar os laços familiares, ainda que o casal tenha optado por seguir caminhos distintos.

Não obstante a sua magnitude jurídica, quando o direito dos pais é confrontado com o direito da 
criança deve-se prevalecer o interesse desta, e não o dos pais, objetivando sempre o bem-estar dos filhos. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INDÍCIO 
DE ABUSO SEXUAL. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO DE VISITAÇÃO E MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. VISITAÇÃO SUPERVISIONADA ESTABELECIDA QUINZE-
NALMENTE AOS DOMINGOS DAS 10:00H ÀS 16:00H. AGRAVO PROVIDO.
O regime de visitação deve permitir necessária e efetiva aproximação entre o pai e o filho, desenvol-
vendo cada vez mais o vínculo afetivo entre ambos, que é imprescindível para o desenvolvimento 
saudável do infante e, sem dúvida, é fator que contribui para a estabilidade emocional deste.
A regulamentação de visitas materializa o direito do filho de conviver com o genitor não-guardião, 
assegurando o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável entre ambos, com todas as precau-
ções devidas, devendo ser resguardado sempre o melhor interesse da criança.
O direito de visitas ao genitor que não detém a guarda da criança, entretanto, poderá sofrer res-
trições em hipóteses excepcionais, prestigiando-se a doutrina da proteção integral do menor, com 
a exigência de visitas supervisionadas, quando houver elementos suficientes à sua recomenda-
ção, como é o caso dos autos. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0017275-
88.2016.8.05.0000, Relator(a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cí-
vel, Publicado em: 26/09/2017).
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AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 
0013738-21.2015.8.05.0000, Relator(a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, 
Publicado em: 20/11/2015).

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA 
COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CARÁTER HÍ-
BRIDO MATERIAL/PROCESSUAL DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE INICIAR- 
SE A EXECUÇÃO PRECÁRIA (ART. 475-O DO CPC) APENAS A PARTIR DA PROLAÇÃO 
DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR, DESDE QUE RECEBIDO 
O RESPECTIVO RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - 
INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VII, DO CPC – CASO EM QUE A TUTELA ANTECIPA-
TÓRIA RESTOU REVOGADA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DEFINITIVA, 
TORNANDO-SE SEM EFEITO - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DA 
EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. A multa pecuniária, arbitrada ju-
dicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória (art. 273 e 461, 
§§ 3º e 4º, CPC) detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, 
pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. 
Sua exigibilidade, por isso, encontrase vinculada ao reconhecimento da existência do direito ma-
terial vindicado na demanda. Nesse sentido: REsp n.º 1.006.473/PR, Rel. Ministro LUIS FE-
LIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
em 08/05/2012, DJe 19/06/2012). 2. Em vista das peculiaridades do instituto, notadamente seu 
caráter creditório a reclamar medidas expropriatórias para o respectivo adimplemento (penhora, 
avaliação, hasta pública), a execução das astreintes segue regime a ser compatibilizado com sua na-
tureza, diferenciado-se daquele pertinente às demais modalidades de outorga da tutela antecipada, 
de ordem mandamental e executivo lato sensu (art. 273, §3º, do CPC). Nesse contexto, a forma de 
o autor de ação individual exigir a satisfação do crédito oriundo da multa diária, previamente ao 
transito em julgado, corresponde ao instrumento jurídicoprocessual da execução provisória (art. 
475-O do CPC), como normalmente se dá em relação a qualquer direito creditório reclamado 
em juízo. 3. Do mesmo modo que não é admissível a execução da multa diária com base em mera 
decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza, também não se pode 
condicionar sua exigibilidade ao trânsito em julgado da sentença. Os dispositivos legais que con-
templam essa última exigência regulam ações de cunho coletivo, motivo pelo qual não são aplicá-
veis às demandas em que se postulam direitos individuais. As astreintes serão exigíveis e, portanto, 
passíveis de execução provisória, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou 
acórdão de natureza definitiva (art. 269 do CPC), desde que o respectivo recurso deduzido contra 
a decisão não seja recebido no efeito suspensivo. A pena incidirá, não obstante, desde a data da 
fixação em decisão interlocutória. 4. No caso concreto, a liminar concedida em sede de tutela ante-
cipada quedou revogada ao fim do processo, face à prolação de sentença que julgou improcedente o 
pedido, tornando sem efeito as astreintes exigidas na ação. Impositiva, nesse quadro, a extinção da 
execução provisória. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.347.726/RS, QUARTA TURMA, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, julgado em 27/11/2012, DJe 4/2/2013).

Ressalta-se, que no caso sub judice evidenciam-se desavenças e dificuldades de relacionamento 
entre as partes e a inexistência de pacificação social dos genitores com relatos de intenso conflito, os quais 
ainda não foram analisados pelo magistrado de Primeiro Grau considerando que o processo de conhe-
cimento se encontra em fase de instrução, não sendo possível o exame minucioso de todos os pontos 
argüidos sob pena de supressão de instância.

Ante ao exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento mantendo 
a decisão de primeira instância em todos os termos.

Julgo prejudicada a análise de mérito dos Agravos Internos interpostos pelas partes.
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SÚMULAS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Súmula nº 1
Nas ações penais contra gestores públicos é dispensável a intimação pessoal do acusado e de seus defenso-
res 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.

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.

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.

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 impossibi-
lidade de localização do réu.

Súmula nº 6
A fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo indenizatório devido à vítima, previsto no artigo 
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deverá obedecer o princípio do contraditório, assegurado ao 
réu, no curso do processo, defender-se da imputação.

Súmula nº 7
O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante previs-
ta no inciso I, §2º do Art. 157 do Código Penal.

Súmula nº 8
É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma ou 
munição necessários à 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.  

Súmula nº 9 - Cancelada
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Súmula nº 10
É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste, caso não lhe seja concedida a oportunidade de 
conhecer as razões objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado.

Súmula nº 11
As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia médica 
realizada, ou somente coordenada, pelo órgão municipal gestor competente, tem direito subjetivo à gratui-
dade no transporte coletivo urbano.

Súmula nº 12
Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em 
custear tratamento “home care”, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de 
cláusula expressa de exclusão.

Súmula nº 13
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de 
Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no 
índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do 
Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim.

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.

Súmula nº 15
Compete ao Juízo Cível o processo e julgamento da Ação de Cobrança do seguro DPVAT.

Súmula nº 16
Prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data de publicação da Lei Estadual nº 7.145/1997, a pretensão 
de restabelecimento da GHPM – Gratificação de Habilitação Policial Militar, a atingir o próprio fundo 
de direito.
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