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COMISSÃO DE CONCURSO PARA JUÍZES SUBSTITUTOS

4ª Sessão do Concurso

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS PARECERES DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O PADRÃO
DE RESPOSTA PRELIMINAR DAS PROVAS ESCRITAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE JUIZ SUBS-
TITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Aos quinze (15) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas e 34 minutos, os Membros da Comissão
do Concurso para provimento dos cargos de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reuniram-se na Sala
de Sessões de Direito Público e Privado (antiga sala do Tribunal Pleno) do Tribunal de Justiça, situado na 5ª Av. do CAB, nº
560, Centro Administrativo, nesta cidade do Salvador, para julgamento dos pareceres da análise dos recursos interpostos
contra o padrão de resposta preliminar das provas escritas da segunda etapa, conforme divulgado no Edital nº 19 publicado
no DJE nº 2.355 de 09 de abril de 2019. Presentes a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ilona Márcia Reis, Presiden-
te da Comissão, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, o Excelentíssimo
Senhor Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, a Advogada, Representante da OAB, Dra. Thais Bandeira
Oliveira Passos, membro suplente desta Comissão, em razão da ausência justificada do Titular, Dr. Fernando Santana
Rocha, a Sra. Luciana Carvalho Ramos, Supervisora de Correção, Gabaritos e Documentação do CEBRASPE, ainda, os
servidores Thais Fonseca Felippi Pimentel - Secretária suplente do Grupo de Apoio à Comissão e Claudio Luis d'Eça
Santos, e (06) seis candidatos que se identificaram e assinaram a lista de presença, em anexo. Ao declarar aberta a sessão,
a Excelentíssima Senhora Presidente esclareceu aos candidatos presentes que os recursos interpostos pelos candidatos
foram distribuídos, por sorteio, entre os membros julgadores, devidamente acompanhados dos pareceres elaborados pelo
CEBRASPE para cada questão ou sentença e que, feita a análise dos referidos documentos, os julgadores se reuniram
hoje, nesta sessão, para apresentar as suas avaliações e deliberar a respeito dos padrões de respostas definitivos das
provas discursivas P2 e P3, bem como que os membros integrantes da Comissão adotaram as justificativas dos julgamen-
tos dos recursos elaborados pela empresa CEBRASPE, fazendo-as integrar a sua própria decisão e, excepcionalmente,
quanto às questões/pareceres discordantes, seriam lidos os votos em sua integralidade.

Procedido ao julgamento dos recursos pelos membros da Comissão, de acordo com a ordem do sorteio, iniciou-se com o
Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges. Sobre a Questão 1, que versa sobre ondas renovatórias, justiça
multi portas e órgão de resolução de conflito, o relator votou pelo acolhimento integral do parecer produzido pelo CEBRASPE,
no sentido de acolher parcialmente os recursos dos candidatos do certame, da seguinte forma: quanto ao subitem 2.1,
dando parcial provimento aos recursos para o fim de constar uma distribuição dos pontos mais clara, de acordo com a
proposta apresentada no parecer; quanto ao subitem 2.2, negando provimento aos recursos e em relação ao quesito 2.3,
dando parcial provimento aos recursos para fim de constar a redistribuição dos pontos. Colhidos os votos, proclamou-se o
resultado: Acolheu-se integralmente o parecer produzido pelo CEBRASPE, no sentido de acolher parcialmente os recursos
dos candidatos do certame, na forma do voto do relator.   Em seguida passou o relator a proferir o seu voto sobre a questão
de sentença cível, no sentido de dar parcial provimento aos recursos dos candidatos e rejeitar, também parcialmente, o
parecer e o padrão de resposta definitivo apresentado pela Instituição executora do certame, CEBRASPE, nos seguintes
termos:
"Voto pelo provimento parcial dos recursos dos candidatos e rejeição parcial do parecer e padrão de resposta definitivo
apresentado pela instituição executora do certame CEBRASPE
Análise do padrão de resposta ponto por ponto da sentença
2.1 Preliminar. Legitimidade passiva. Proprietária do veículo
Sobre tal tópico, primeiramente, entendo que devem ser providos os recursos que pedem a alteração do padrão de resposta
preliminar defendendo a necessidade de que, já no momento de análise da preliminar, a sentença indique o fundamento da
responsabilidade civil do proprietário pelo fato da coisa.
Com efeito, é verdade que nossa processualística civil se filiou à Teoria da Asserção, pela qual as condições da ação devem
ser examinadas à luz dos fatos narrados e não dos provados. Contudo, isso não afasta a necessidade de se avaliar, em
sede de preliminar, ou seja, sem se aferir ainda sobre a presença de prova das afirmações, se existe pertinência subjetiva
do polo passivo em face do pedido formulado.
No caso proposto, os autores formularam pretensão contra pessoa que não dirigia o veículo nem estava presente no
momento do acidente. Pessoa que alegou, na preliminar da contestação, a ausência de nexo de causalidade entre a
conduta de emprestar o veículo e a morte do menor. Portanto, sua legitimidade ad causam não pode ser justificada apenas
por uma situação de fato (fatos asseridos na inicial), mas também pela condição jurídica da ré, pelo tratamento jurídico que
o ordenamento confere à pessoa na situação narrada na inicial.
Para melhor compreensão, imagine-se a hipótese de uma ação de cobrança de alugueis em que o réu, apontado na inicial
como locatário, argua preliminar de ilegitimidade passiva. Caso o fundamento usado na defesa se limite a uma situação de
fato como, por exemplo, que o réu não é o locatário, a preliminar estará plenamente resolvida com a simples aplicação da
Teoria da Asserção, que conferirá legitimidade passiva ao réu e remeterá a controvérsia sobre a condição de locatário ao
exame do mérito, a partir da aferição das provas. Contudo, se o réu, de forma diversa, arguir a mesma preliminar de
ilegitimidade passiva, mas sob o fundamento de que o locatário juridicamente não pode ser cobrado, mas sim o subloca-
tário, a imobiliária ou o fiador, será necessário que a sentença enfrente a questão preliminarmente à luz da lei civil, justifican-
do a legitimidade do locatário.
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No caso proposto na prova, não há como o julgador afastar a preliminar de ilegitimidade passiva fundando-se, exclusiva-
mente, na Teoria da Asserção. É preciso explicar juridicamente porque uma pessoa, em tese, responde civilmente pelo
resultado do acidente, sem estar sequer presente, por ostentar a qualidade de proprietária da coisa.
Vale frisar que tal matéria fora abordada no padrão de resposta elaborado pelo CEBRASPE, no quesito 2.2.3, pertinente ao
mérito, trazendo, inclusive, uma ementa de acórdão do STJ. Contudo, lá no mérito, a abordagem é feita não em tese, como
próprio do exame preliminar, mas sob a perspectiva do caso concreto, considerando a segunda ré como a proprietária do
veículo e imputando-lhe a responsabilidade objetiva e solidaria pelos atos culposos do primeiro réu, por ter feito uma
escolha inconseqüente de emprestar o carro a motorista que não possuía carteira de habilitação.
Pelo exposto, penso que deve ser realizada alteração no padrão de resposta proposto pelo CEBRASPE para que, no quesito
2.1, referente à preliminar suscitada, conste, além da referência à Teoria da Asserção, o fundamento da responsabilidade
civil do proprietário pelo fato da coisa, como apto a atribuir legitimidade passiva ad causam à segunda demandada em face
dos fatos narrados na inicial.
Nessa esteira, na justificativa do quesito 2.1 do padrão de resposta,  entendo pertinente o acréscimo, após o segundo
parágrafo, de um parágrafo a redação como a seguinte, coerente com a fundamentação exposta pelo CEBRASPE, no mérito,
no ponto 2.3:
"Por outro lado, a legitimidade passiva ad causam da segunda ré decorre de sua eventual responsabilidade civil, por ser,
conforme deduzido na petição inicial, proprietária do veículo e tê-lo supostamente emprestado a terceiro não habilitado que
causou o acidente, sendo tal responsabilidade, em tese, solidária e independente de comprovação da culpa, na esteira da
jurisprudência do STJ."
Com isso, proponho que o item correspondente à resposta integralmente correta (nº 2) tenha a seguinte redação:
"2 - Indicou a legitimidade passiva da ré por ser proprietária do veículo que causou o acidente E tratou da Teoria da Asserção,
explicando-a E fundamentou a responsabilidade civil do proprietário pelo fato da coisa. [0,50 ponto]
Nesse particular, por oportuno, acolhendo parte dos recursos apresentados, considero que o CEBRASPE deve corrigir o erro
material constante de tal item 2, atribuindo o valor de 1,00 ponto para a resposta integralmente correta, onde constou, por
equívoco, 0,50 ponto.
Para concluir, ainda sobre o mesmo quesito 2.1, e visando evitar que o padrão de resposta propicie correções contraditórias
e incorretas, penso que esta Comissão deve, de ofício, proceder a uma correção no primeiro parágrafo da justificativa.
Com efeito, constou ao final do referido primeiro parágrafo: "O fato de a ré ser a proprietária do veículo causador do ato ilícito
caracteriza a sua legitimidade para compor o polo passivo da causa, em consonância com o conjunto probatório apresen-
tado."
Ora, tal afirmação vai frontalmente de encontro ao que preconiza a Teoria da Asserção, contrariando o que o próprio padrão
de resposta descreveu como sendo seu conceito. Se as condições da ação devem ser aferidas conforme a narrativa contida
na inicial (pelos fatos alegados, e não pelos provados), entendo, data venia, que o exame da preliminar não poderia realizar
tal juízo de valor, inclusive concluindo sobre o caráter ilícito da condução do veículo, afirmando, a partir de um prematuro
exame das provas, que os referidos fatos constitutivos do direito estão em consonância com o conjunto probatório apresen-
tado.
Portanto, neste particular, sou pela supressão do trecho supra transcrito do padrão de resposta definitivo.
2.2.1 Culpa concorrente dos pais
A existência ou não da culpa concorrente dos pais no caso proposto é questão bastante central atinente ao mérito da
sentença, por repercutir sensivelmente no resultado do julgamento. E a conclusão, à vista dos elementos contidos no
enunciado da questão, considerando o que foi alegado pelas partes e constou das provas documental e testemunhal
colhidas no curso do processo, parece-me ser a de que só existe suporte ao reconhecimento de responsabilidade civil dos
réus, exclusiva, não podendo se falar em culpa concorrente dos pais da vítima.
Como sabemos, ocorre a chamada culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano,
subsiste a conduta culposa da vítima, de forma que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos os
agentes. Na Lição de Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 12ª, 2015, p.81, "a chamada culpa concorrente
é, na realidade, mais uma hipótese de concorrência de causas. A vítima concorre com sua conduta para o evento juntamente
com aquele que é apontado como único causador do dano."
Na questão proposta, as provas demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano causado à vítima
e, consequentemente, aos seus pais, com a perda de seu filho.
Os autores, conforme o enunciado, lograram comprovar a tese de que houve culpa do condutor do veículo pelo acidente,
trazendo aos autos elementos de prova de que o primeiro réu, com sua conduta, concorreu para a causação do resultado
danoso. Extrai-se da prova testemunhal a ocorrência da condução do veículo com violação à norma de trânsito, consistente
no tráfego em velocidade superior à permitida para a via, sendo que o CTB, em seu art. 43, é expresso ao preceituar o dever
do condutor de obedecer aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, definindo tal conduta, no seu art. 218,
como infração de trânsito sujeita a penalidade. O arquivo de vídeo juntado à inicial, por sua vez, fez prova de que o condutor
deixou o local do acidente sem buscar socorro à vítima.
Clara também a responsabilidade da segunda ré, proprietária do veículo, pelo evento danoso, de forma solidária, nos
termos do art. 942 do CC/02, e objetiva, a medida em que caracterizada, como entendem doutrina e jurisprudência pátrias
em tais casos, sua culpa in eligendo, por ter, como proprietária da coisa, sido inconsequente, confiando o automóvel a
pessoa que não possuía habilitação de trânsito, ilícito este, diga-se de passagem, classificado como crime pelo art. 310 do
CTB.
Em relação à alegada culpa concorrente por parte dos pais do menor, é preciso, primeiramente, recordar que é regra do
certame a de que o candidato deve se ater ao quanto contido no enunciado, abstendo-se de acrescentar fatos novos ou
elementos especulativos à questão.
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No caso proposto, para a responsabilização dos pais por descumprimento do dever de cuidado e vigilância, seria necessá-
rio haver, no enunciado, elementos indicativos de que o menor, com sua conduta, agiu fora do exercício regular de seu direito
de locomoção, sem discernimento, descumprindo alguma norma de segurança no trânsito. Em outras palavras, seria
preciso que o menor houvesse feito algo de errado no momento do acidente.
A respeito, o art. 69 do CTB trata de descrever a conduta que se espera do pedestre no trânsito, especialmente ao cruzar uma
via, como no caso da questão. Confira-se:
Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a
visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que
estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:
I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;
II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:
a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;
b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;
III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na
continuação da calçada, observadas as seguintes normas:
a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;
b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar
sobre ela sem necessidade.

Consoante o enunciado da questão, os autores narraram na inicial que o atropelamento ocorreu na via, ou seja, na pista de
rolamento, enquanto o primeiro réu, ao contestar, narrou que o menor tentou atravessar a rua desvigiado. Já a testemunha
judicial, segundo a proposição, atestou que o menor foi atingido enquanto atravessava a rua para buscar uma bola.

De tudo quanto consta do enunciado, não há qualquer elemento indicativo de que o menor feriu as normas de regência, que
tenha deixado de tomar as precauções legais ao cruzar a pista (de observação da distância e velocidade do veículo), que
tenha aumentando seu percurso, demorando ou parando sobre a pista. Nada disto consta do enunciado. Em última análise,
nada há que indique que se o menor estivesse acompanhado dos pais ou de um cuidador no momento do acidente o
atropelamento não ocorreria da mesma forma, em face da condução do veículo pelo primeiro réu em velocidade excessiva,
conduta esta manifestamente ilícita.

Feitas tais considerações, entendo que devam ser realizadas alterações pontuais no padrão de resposta preliminar que
deixaram de constar no padrão definitivo proposto pelo CEBRASPE. Isso porque embora o padrão de resposta proposto
contenha a justificativa para a atribuição da responsabilidade civil da parte ré, exclusiva, deixou de explicitar os fundamentos
da não responsabilidade dos autores, pais do menor, que afastam a culpa concorrente.

Assim, na justificativa do tópico 2.2.1 do padrão de resposta, entendo que o primeiro parágrafo deve possuir redação como
a seguinte:
"Não há que se falar em culpa concorrente dos pais do menor falecido. A causa determinante do acidente foi a conduta
imprudente do motorista, que, de fato, adentrou a via em alta velocidade, atingindo o filho menor dos autores. A ausência dos
pais no momento do trágico acidente não é suficiente para configurar a culpa deles. A responsabilidade civil é afastada na
medida em que o menor, tal como seus pais e diferentemente dos réus, agiu no exercício regular do direito, sem ferir as
normas de regência. A testemunha que estava presente no local narrou que o motorista de fato estava em alta velocidade e
que era comum que crianças brincassem naquela rua, que costuma ser calma."
Com isso, entendo que o quesito completo (nº 3) pode possuir a seguinte redação:
"Indicou não haver culpa concorrente dos pais E explicou o motivo: apenas os réus agiram ilicitamente, pois enquanto o
motorista foi imprudente e a proprietária inconsequente, a vítima e seus pais estavam no exercício regular do direito, E tratou
do ônus da prova dos réus E fez referência à prova testemunhal. [1,00 ponto]
2.2.2 Dever de indenizar. Art. 186 e 927 do Código Civil
e
2.2.3 Responsabilidade da proprietária do veículo
Em relação aos pontos 2.2.2 e 2.2.3, voto pelo acolhimento das razões constantes do parecer fornecido pelo CEBRASPE,
mantendo o padrão de resposta definitivo sugerido.
2.2.4 Valor da indenização. Razoabilidade. Proporcionalidade. Método Bifásico. Indenização pela morte do menor.
Resolvida a questão da responsabilidade civil, o presente tópico cuida da pleiteada indenização por danos morais e
materiais, abrangendo as bases e os critérios a serem utilizados para obtenção dos valores correspondentes.
Mais uma vez, reputo necessária a realização de mudanças no padrão de resposta definitivo proposto pela Instituição
executora.
No que tange aos danos morais, entendo que o aludido padrão de resposta peca ao exigir que o candidato fundamente a
fixação da indenização com base no denominado método bifásico. A própria justificativa do quesito já esclarece que: "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo
da indenização." (grifei) Ora, considerar válida não é o mesmo que exigir. O STJ, em seus julgados, embora persiga a
utilização da lógica do razoável para a obtenção do valor adequado, justo e proporcional da indenização, não exige, nem
poderia, por falta de amparo legal, que a dosimetria ocorra em duas fases destacadas.
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Portanto, tenho que devem ser admitidas como corretas também as respostas que, embora fundamentadas nos valores
consagrados na jurisprudência como norteadores da indenização por danos morais (razoabilidade, proporcionalidade,
adequação e necessidade), tenham deixado de utilizar expressamente o mencionado método bifásico.
Em relação ao valor encontrado pelo CEBRASPE para os danos morais (R$100.000,00), não há prejuízo em mantê-lo em tal
patamar, considerando a explicação contida no parecer, segundo a qual a Banca irá conferir pontuação integral para os
candidatos que não se distanciarem muito do esperado, bastando não ser irrisório nem surreal.
Em relação ao pedido de indenização por danos materiais (arbitramento de pensão pela morte do filho), o CEBRASPE opina
em seu parecer pela sua exclusão do padrão de resposta e da planilha de correção, em razão de considerar que "Assiste
razão aos candidatos quanto à alegação de que o enunciado da prova de sentença cível não continha dados que apontas-
sem para o arbitramento de pensão por morte."
Ora, o pedido de indenização por danos materiais representa metade da pretensão de reparação movida pelos autores do
caso hipotético, de forma que a sugerida anulação não deixa de representar um prejuízo considerável à avaliação, que só
deve ser imposto diante de sua real e inevitável necessidade. E isso, data venia, não aparenta estar presente na espécie.
Com efeito, no arbitramento de pensão por morte de filho menor, o STJ, que nessa matéria tem a palavra final, adotou uma
posição eclética entre a jurisprudência que não via qualquer dano patrimonial decorrente do óbito e a que reconhecia uma
presunção de que o filho, invariavelmente, representa um valor econômico potencial para os pais. Firmou, assim, o STJ,
conforme se colhe de reiterados precedentes, que a classe econômica da família vitimada é o fator determinante do direito
à referida indenização. Na doutrina de Cavalieri Filho (ob. cit, pag. 180) as possibilidades contempladas pelo STJ são,
portando, duas:
"1ª) Sendo os pais de classe média ou alta, a reparação não traz consequência material eventual ou presumida, à media que
a presunção é a de que os pais apoiem os filhos até mesmo após o casamento, sendo justo, assim, que recebam, tão
somente, a reparação pelo dano moral; nesses casos, em tese, não há dano material algum, nem expectativa de que tal
venha a ocorrer, diante da realidade de hoje;
2ª) sendo os pais da classe trabalhadora, com baixa renda, a presunção opera no sentido contrário, ou seja, além do dano
moral há também o dano material pela só razão de contar os pais com a renda do filho, presente ou futura, pouco importan-
do, desse modo, que exerça a vítima no momento da morte atividade remunerada."
Nesse diapasão, é possível se afirmar que o direito à pensão por morte de filho menor, especificamente, exige que, além do
reconhecimento da responsabilidade civil e do dever de indenizar, a que se referem os arts. 186 e 927 do Código Civil, esteja
configurado, também, o componente econômico, seja decorrente da presunção de pertinência que favorece a classe traba-
lhadora, definida pelo STJ, seja através de alguma situação excepcional do caso concreto que o justifique.
Por outro lado, agora sob o enfoque instrumental, é dever da parte autora, ao formular a sua pretensão, expor o fato e os
fundamentos jurídicos do seu pedido, conforme determina expressamente o art. 319, III, do CPC. É também ônus da parte
autora, como estabelece o art. 373, I, do mesmo Diploma, produzir a prova do fato constitutivo de seu direito.
No caso da prova escrita em comento, o enunciado da questão, que não pode ser interpretado ampliativamente, sob pena
de infringir a proibição de criação de fatos novos especulativos, limitou em três as alegações dos autores da ação. Transcre-
vo-as:
(i) a causa do acidente foi a conduta imprudente de Daniel, que dirigia em alta velocidade na via quando atropelou Pedro, que
faleceu em decorrência da colisão, conforme laudo anexado aos autos;
(ii) Daniel não parou o veículo para prestar socorro à vítima, como comprova um arquivo de vídeo anexado aos autos;
(iii) o réu não tinha carteira de habilitação e, mesmo assim, Carla emprestou o veículo para ele conduzi-lo.
Como se percebe da leitura atenta do enunciado, a parte autora do caso proposto não alega nem produz qualquer prova da
presença do componente econômico que justificaria a condenação dos réus no pagamento de pensão por morte de filho
menor. É dizer, os autores não argumentaram nem provaram ser pertencentes à classe trabalhadora brasileira, nem alega-
ram ou provaram algum fato excepcional do caso concreto que justificasse o pagamento da pensão a beneficiários das
classes econômicas acima.
Por tais razões, tem-se que o pedido de indenização por danos materiais pelos autores do caso hipotético, ao invés de
excluído da prova, como sugerido pela Instituição executora, deve ser julgado por aquilo que está no enunciado da questão,
que conduz, conforme visto, ao julgamento de improcedência de tal pedido, com apreciação de mérito.
Por consequência, entendo que deva ser realizada alteração no padrão de resposta proposto pelo CEBRASPE para que, no
quesito 2.2.4, conste, ao final, no que atine ao pedido de indenização mensal por morte, o referido posicionamento do STJ
sobre a matéria e que, no caso proposto, não é devido o pensionamento, pois os autores não argumentaram nem provaram
ser pertencentes à classe trabalhadora, nem alegaram ou provaram algum fato excepcional do caso concreto que justificas-
se o pagamento da pensão a eles.
Por todo o exposto quanto ao item 2.2.4, proponho que o item correspondente à resposta integralmente correta (nº 4) tenha
a seguinte redação:
"4 - Determinou o pagamento de indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, E mencionou os parâmetros aceitos pelo STJ, E negou a pensão mensal por morte de filho menor,
indicando a ausência de alegação e prova do componente econômico que justificaria a condenação dos réus no pagamen-
to, na forma da jurisprudência do STJ. [1,50 ponto]
2.3. Dispositivo
Em relação ao dispositivo da sentença proposta, deve-se, de logo, anotar uma incorreção constante do padrão de resposta
e da planilha de correção, que entendo merecer modificação, consistente na exigência de que o candidato, ao sentenciar,
declare extinto o processo.
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De fato, previa o anterior Código de Processo Civil, em seu art. 329, expressamente, que, nas situações dos antigos arts.
267 e 269, II a V, o juiz deveria declarar o processo extinto. Contudo, a sistemática do novo CPC acolheu o sincretismo entre
cognição e execução, de forma que o juiz, ao proferir a sentença, não mais esgota a jurisdição no processo, que entra em
fase de cumprimento de sentença. Tanto é assim, que o novo Código, no art. 354, correlato ao artigo 329, suprimiu a menção
à extinção do processo, limitando-se a preceituar que, naquelas situações próprias, "o juiz proferirá sentença".

Em relação às matérias tratadas nas alíneas do dispositivo (a, b e c), inicialmente, reputo não merecer acolhimento os
recursos contra a presença, no dispositivo da sentença, da declaração de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam.

O dispositivo, no dizer de Alexandre Freitas Câmara, em Lições de Direito Processual Civil, 15ª ed., p. 445, é onde o juiz
apresenta sua conclusão, resolvendo ou não o mérito da ação, declarando o autor carecedor da ação, decretando o despejo,
anulando o contrato etc. Segundo o referido doutrinador, é no dispositivo que se encontra o comando contido na sentença,
e que a caracteriza. O dispositivo é, pois, o elemento mais importante da sentença, na medida em que é aí que se encontrará
a decisão judicial, e, por conseguinte, a manifestação do poder de império estatal.

O dispositivo, conforme o art. 489, III, do NCPC, é o elemento essencial da sentença, "em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem." Não por outro motivo, o §2º do art. 189 do mesmo Código estabelece o direito do
terceiro, que demonstre interesse jurídico, de requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, sem se referir às demais
partes do julgado.

Assim, a resolução das preliminares de carência da ação, da qual é espécie a arguição de ilegitimidade de parte, é matéria
que deve constar obrigatoriamente do dispositivo sentencial, pois representa, indubitavelmente, essência da própria sen-
tença. Muitas vezes, inclusive, será a única matéria que constará do dispositivo de uma sentença, como nos casos em que
o juiz não reconhece o interesse de agir ou identifica a ilegitimidade do único autor ou do único réu.

Não obstante, no caso da prova discursiva em exame, não parece adequado que a declaração de rejeição da preliminar
esteja posicionada nas alíneas do dispositivo, parte reservada para as conclusões do julgamento de mérito, tal como
apresentado no padrão de resposta sugerido. Por não pertencer ao mérito, mais correto se mostra seu posicionamento no
início da parte dispositiva, antes das disposições meritórias.
Em relação à matéria tratada na alínea "b" do dispositivo, merece provimento os recursos que se insurgem contra a forma
da fixação da correção monetária do valor da indenização por danos morais. Com efeito, constou do padrão de resposta
definitivo que a quantia da reparação seria corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora nos termos do art. 406 do
Código Civil, a contar do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).
Malgrado o padrão de resposta tenha acertado ao fixar os juros de mora legais a partir do evento danoso, por ser caso de
responsabilidade civil extracontratual (Súmula nº 54 do STJ), pecou ao estabelecer o mesmo marco para a incidência da
correção monetária, desafiando a Súmula nº 362 do STJ, que estabelece a correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.
Por fim, cabe mencionar que, por força do reconhecimento de procedência parcial dos pedidos, tendo ambas as partes
sucumbido de forma equânime, as custas e honorários devem ser recíprocos, a serem arcados pro rata, ao passo em que
a assinatura "Juiz de Direito Substituto" deve ser excluída do paradigma de correção, pois as próprias instruções, constantes
da capa da prova, orientaram que tal aposição seria meramente facultativa.
Por tudo quanto exposto e considerando que o caso do certame é de procedência do pedido de indenização por danos
morais e de improcedência do pedido de pensionamento, propõe-se o seguinte enunciado do dispositivo constante do
padrão de resposta definitivo:
"Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da segunda ré e, no mérito, julgo procedentes em
parte os pedidos dos autores da ação, com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
a) condenar os réus ao pagamento aos autores de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 406 do
Código Civil, a contar do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ); e
b) tendo ambas as partes sucumbido de forma equânime, as custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, são recíprocos, devendo ser arcados pro rata.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Local e data."
Daí, propõe-se que o item correspondente à resposta integralmente correta (nº 6) na planilha de correção tenha a redação
como a seguinte:
6 - Detalhou a rejeição da preliminar, E julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, E, condenou os réus ao
pagamento do dano moral, em monta próxima à indicada, com a incidência das Súmulas nºs 54 e 362 do STJ, E condenou
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do 85, § 2.º, do
CPC, pro rata, E finalizou a sentença com determinação de "Publique-se. Registre-se. Intimem-se", local e data. [3,00
pontos]
É como voto."
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Proferido o voto do relator, a Presidente da Comissão pediu vênia para divergir quanto ao ponto 2.3 da questão de sentença
cível, no específico ponto relativo à obrigatoriedade ou não de constar do dispositivo menção a rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, e apresentou voto nos seguintes termos:

"A exigência de reiteração, digo reiteração, porque a preliminar deve ser fundamentada antes, acolhida ou rejeitada antes e
fundamentado o porquê; agora, na parte dispositiva é que entendo que não há essa necessidade, mesmo porque existe um
entendimento tanto doutrinário quanto jurisprudencial nos dois sentidos. Então, nesse caso eu acho que teremos que
flexibilizar e acolher tanto quem rejeitou na parte dispositiva, como aquele que rejeitou no corpo da sentença, mas não
repetiu na parte dispositiva. Então, prossigo, dizendo que a exigência de reiteração da rejeição de preliminar na parte
dispositiva é algo tido por desnecessária e por boa parte da doutrina e sendo considerada uma mera redundância. Isso
porque, no meu entendimento, não há no Código de Processo Civil nenhuma regra expressa que imponha a repetição da
rejeição de preliminar no dispositivo, devendo tal EXPRESSÃO SER OBRIGATÓRIA APENAS QUANDO SE ACOLHE UMA
PRELIMINAR (no todo ou em parte), por uma simples questão de lógica, ou seja, a análise do mérito pressupõe a superação
da preliminar.
Nesse sentido, insta salientar que o único artigo do CPC que estabelece os elementos obrigatórios da sentença é o art. 489,
sendo o dispositivo da sentença tratado no inciso III do referido artigo.
Nesse contexto, cabe frisar que, apesar da redação do inciso III do art. 489 do CPC afirmar que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem, tal disposição não pode levar à conclusão de que a rejeição de preliminar deve ser
repetida no dispositivo. Isso porque, o referido inciso reflete, em verdade, o princípio da congruência, o qual não tem
qualquer relação com eventual obrigatoriedade de repetição de rejeição da preliminar no dispositivo.
 De acordo com a doutrina, "o dispositivo é a parte final da sentença, em que o juiz decide se acolhe, rejeita o pedido ou se
extingue o processo, sem examiná-lo. É a conclusão do silogismo judicial, em que se examina se a pretensão formulada
pelo autor na petição inicial pode ou não ser apreciada e, em caso afirmativo, se pode ou não ser acolhida. Todos os pedidos
formulados na petição inicial (e na contestação, nos casos de ação dúplice ou na reconvenção) devem ser examinados pelo
juiz, sob pena de a sentença ser citra petita. (...) Em contrapartida, o juiz não pode examinar pretensões não formuladas".
(Direito processual civil esquematizado/ Marcus Vinicius Rios Gonçalves. - 8. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, p. 677)
Destarte, possível se concluir que, ao se afirmar que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
está se dizendo que o juiz deverá julgar, no dispositivo, todos os pedidos das partes, o que não implica, de maneira alguma,
que a rejeição de preliminar deve ser reiterada no dispositivo, uma vez que, como se verá adiante, trata-se de mera obviedade.
Dessa forma, o que o inciso III do art. 489 pretende dizer é que, ao promover o julgamento, o juiz deve analisar tudo o que foi
pedido, ficando adstrito à ação que foi proposta, observando as partes, a causa de pedir e os pedidos, elementos
identificadores da ação, de maneira que dele se extrai a norma pela qual a sentença não pode ser extra ou ultra petita, não
podendo o magistrado conceder pretensões em relação às pessoas que não foram partes, nem fundamentar a sua preten-
são em causas de pedir não formuladas ou conceder algo diferente ou além que foi postulado.
Logo, não há qualquer vinculação entre a redação do inciso III do art. 489 e a necessidade de reiteração do afastamento de
preliminar no dispositivo.
Isto posto, quando se trata de reiteração de enfrentamento de preliminar no dispositivo, duas situações distintas precisam
ser destacadas:
1º) em caso de acolhimento de preliminar, seja integral ou parcial, é, de fato, obrigatório o enfrentamento na fundamentação
e a repetição no dispositivo. A coisa julgada será unicamente formal e a parte deve ter o direito de conhecer o vício que lhe
acomete pela simples publicação do dispositivo da sentença, permitindo-lhe ajuizamento de nova demanda, se for o caso.
Isso não se discute.
2º) Por outro lado, em caso de rejeição da preliminar, a situação é completamente distinta. Neste caso, o afastamento da
preliminar deve ocorrer obrigatoriamente na fundamentação da sentença, sendo, porém, DISPENSÁVEL A REITERAÇÃO DO
AFASTAMENTO NO DISPOSITIVO.
Tal distinção revela-se de forma clara quando se observa que o acolhimento da preliminar impede o avanço sobre o mérito
da demanda e ali se encerra o processo, sem julgamento do mérito (art. 485, CPC). Por isso, não há dúvidas acerca da
necessidade de constar o acolhimento da preliminar no dispositivo.
Por outro lado, a sua rejeição importa automaticamente na análise do mérito do litígio. Em outras palavras, a rejeição de uma
preliminar, por óbvio, terá como conseqüência a própria análise do mérito.
Por tal razão, quando o juiz afasta uma preliminar na fundamentação, torna-se desnecessária a repetição do afastamento no
dispositivo, pois, se a preliminar foi afastada na fundamentação e o dispositivo está julgando o mérito com fulcro no art. 487
do CPC, significa, obviamente, que a preliminar foi afastada, caso contrário, não haveria como o juiz invocar o art. 487 e
resolver o mérito se estivesse pendente questão preliminar. Trata-se de pura questão de lógica.
Sendo assim, o entendimento pela exigência de repetição da rejeição da preliminar no dispositivo guarda relevância apenas
para efeitos estilísticos de redação, ou como mero argumento de reforço, não havendo uma necessária incompletude ou
erro na sentença que não afasta novamente a preliminar no dispositivo, pois, como já dito, trata-se de uma obviedade.
Além disso, interpretar o inciso III do art. 489 em sua literalidade, utilizando-o para sustentar a tese da necessidade de
repetição de afastamento de preliminar, importaria em reconhecer que apenas as questões principais são analisadas no
dispositivo. Todavia, não apenas as questões principais serão tratadas no dispositivo, como também eventuais questões
prejudiciais, nos termos do art. 503, § 1º do CPC. Logo, não há razão lógica em invocar o art. 489, III do CPC para solucionar
o impasse da reiteração ou não da rejeição da preliminar no dispositivo, não se podendo confundir os institutos, conforme
exaustivamente explanado linhas acima.
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Por fim, é preciso chamar a atenção para um dado de extrema relevância: de acordo com o edital do concurso, um dos
examinadores do CESPE é o Juiz de Direito Raimundo Silvino da Costa Neto, autor de livro de sentença cível que, em suas
lições, destaca justamente a desnecessidade de reiteração da rejeição de preliminar no dispositivo. Vejamos o que diz o
autor:
"Existem autores que recomendam sempre reiterar no dispositivo a informação da rejeição das preliminares ("Ante o
exposto, rejeito as preliminares e julgo..."), mas isso parece REPETITIVO, a não ser quando for o caso de seu acolhimento,
seja total ou parcial, com relação a alguma parte ou pedido" (Sentença Cível: estrutura e técnicas de elaboração, Raimundo
Silvino da Costa Neto, 2ª edição, 2016, Editora Método p. 136)".
O que se observa, portanto, é que o espelho do CESPE CONTRADIZ AS LIÇÕES DE UM DE SEUS PRÓPRIOS EXAMINADO-
RES, de maneira que o candidato diligente, que teve o cuidado de ler o livro do examinador, acabou por ser prejudicado por
conta deste comportamento contraditório do próprio CESPE.
Ademais, ressalte-se que a banca CESPE jamais tirou pontos por conta dessa formalidade no dispositivo, bastando-se
observar o último concurso para a magistratura realizado para o Tribunal de Justiça do Ceará, em que a sentença cível trazia
uma preliminar a ser rejeitada e o espelho não constou qualquer pontuação pela repetição da rejeição no dispositivo.
Iniciar tal cobrança repentinamente, considerando, ainda, o fato de que um dos examinadores é autor de livro de sentença
no qual deixa claro a desnecessidade de repetição da rejeição de preliminar, certamente violaria a boa-fé objetiva e o
princípio da confiança, surpreendendo candidatos que tiveram o zelo de analisar a última prova da banca e estudar o livro do
examinador.
 Ante o exposto e mais uma vez rogando todas as vênias ao Eminente Relator, Sua Excelência o Juiz de Direito Adriano
Borges, estou lhe pedindo todas as vênias, mas eu vou divergir de Vossa Excelência e entendo que o presente recurso,
nesse tópico, deve ser provido a fim de que o espelho seja flexibilizado admitindo como também corretos os dispositivos de
sentença que não repetiram o afastamento da preliminar. "
 Colhidos os votos dos demais membros, proclamou-se o resultado: Deu-se parcial provimento aos recursos dos candida-
tos e rejeitou-se, também parcialmente, o parecer e o padrão de resposta definitivo apresentado pela Instituição executora
do certame, na forma do voto do relator, com exceção do ponto 2.3, alínea "a", em que foram três votos no sentido da
desnecessidade da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva constar na parte dispositiva da sentença, contrariando
o voto do relator no sentido da obrigatoriedade de tal inclusão, tendo a Desembargadora Presidente proferido o resultado,
no sentido de admitir como também corretos os dispositivos de sentença que não repetiram o afastamento da preliminar.
Franqueada a palavra para a Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos, representante de OAB/BA, esta pediu que fosse
passada a sua vez, a fim de verificar uma questão, na sentença criminal, a ser pontuada mais adiante.
Em ato contínuo, a Presidente da Comissão passou a palavra para a Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli
Azevedo, que sobre a Questão 4, votou pelo acolhimento integral do parecer produzido pelo CEBRASPE, observando a
necessidade de correção de erro material, nos seguintes termos:
"Apreciação do parecer apresentado pelo CEBRASPE quando da análise dos recursos aprestados contra o padrão de
resposta divulgado para a Questão 04 da prova discursiva I, aplicada em 29/03/2019.
Trata-se da análise dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta, divulgado pelo CEBRASPE para a
questão 4 da prova escrita do Concurso Público para provimento dos Cargos de Juiz Substituto desta Egrégia Corte.
Devidamente analisados os argumentos apontados pelos candidatos inscritos no certame em suas respectivas
impugnações, apresentadas em conformidade com o estabelecido no item 9, subitem 9.14.2 do Edital de regência "EDITAL
Nº 1 - TJBA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018", a Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA passa a emitir o
seguinte parecer.
OBJETO DA ANÁLISE:
Cuida o presente parecer de analisar as insurgências apresentadas pelos candidatos às vagas disponibilizadas por este
Tribunal de Justiça no Concurso Público para provimento dos cargos de Juiz Substituto, que objetivam modificar o padrão
preliminar de resposta previamente elaborado pelo CEBRASPE antes da aplicação da prova e que serve de parâmetro para
correção. Os recursos ora analisados foram interpostos em face da questão 4 da prova discursiva, aplicada em 29/03/2019.
A apreciação será feita com vias a confrontar os argumentos apresentados pelos recorrentes com os ensinamentos doutri-
nários e normativos que foram utilizados pelo CEBRASPE na elaboração do padrão de resposta. Desde logo, afasta-se
qualquer possibilidade de serem apreciados questionamentos quanto ao conteúdo da questão ou sobre o valor atribuído a
cada aspecto cobrado, pois todos esses parâmetros estão expressamente previstos no edital, no item 9.8 (DOS CRITÉIROS
DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS - P2 E P3).
DA QUESTÃO 4 DA PROVA ESCRITA P2 - DISCURSIVA:
A questão em análise foi aplicada em 29/03/2019 com o seguinte enunciado:
Marcos pretende explorar atividade de mineração de ferro em uma região de restinga localizada em área de divisa entre os
estados da Bahia e de Pernambuco. Para tanto, solicitou o licenciamento ambiental a órgão estadual de meio ambiente da
Bahia. Em resposta, o órgão, entendendo como dispensáveis a realização de estudo prévio de impacto ambiental e a
elaboração do respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) para a atividade de mineração, indeferiu o pedido de
licença de Marcos, justificando que o empreendimento seria inviável, uma vez que restinga é área de preservação perma-
nente, não passível de exploração.
A respeito de tal narrativa, o CEBRASPE elaborou os seguintes questionamentos:
Acerca da situação hipotética apresentada, redija, justificadamente e com fundamento na legislação pertinente, um texto
atendendo ao que se pede no aspecto 1 e respondendo aos questionamentos feitos nos aspectos 2 e 3.
1 Discorra sobre a competência do órgão estadual para analisar o pedido de licenciamento ambiental feito por Marcos.
[valor: 0,50 ponto]
2 Está correto o entendimento do órgão estadual quanto à dispensa de EIA/RIMA para a atividade de mineração de ferro?
[valor: 0,50 ponto]
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3 Está correta a decisão que indeferiu o pedido de Marcos sob o entendimento de que o pretenso empreendimento seria
inviável em razão da área que se pretendia explorar ser de restinga? [valor: 1,00 ponto].
Se fosse verificada a viabilidade ambiental do empreendimento, qual licença deveria ser concedida pelo órgão competente?
[valor: 0,40 ponto]
Como padrão de resposta, em 01/09/2019, o CEBRASPE divulgou os seguintes parâmetros:
1 O órgão estadual não é competente para licenciar o empreendimento de mineração, porque, conforme o art. 7.º, inciso XIV,
alínea "e", da Lei Complementar n.º 140/2011, é federal a competência para licenciar empreendimentos localizados ou
desenvolvidos em dois ou mais estados. No caso, como o empreendimento pretendido por Marcos está localizado em dois
estados - Bahia e Pernambuco -, o IBAMA seria o órgão competente para analisar o pedido e conceder a licença. [valor: 0,50
ponto]
2 O órgão estadual não deveria ter indicado a dispensa da realização de EIA/RIMA para o empreendimento, pois, conforme
o art. 2.º da Resolução n.º 1/1986 do CONAMA, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como
extração de minério, prevista no inciso IX do referido artigo, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental. [valor: 0,50 ponto]
3 As restingas são áreas de preservação permanente, de acordo com o art. 4.º, inciso VI, do Código Florestal (Lei n.º 12.651/
2012), não sendo passíveis, em regra, de exploração. Contudo, essa previsão legal não torna o empreendimento inviável,
pois a mineração de ferro é uma exceção por ser considerada de utilidade pública, de acordo com o inciso VIII, alínea b, do
art. 3.º do Código Florestal. Assim, conforme o art. 8.º do Código Florestal, a supressão de vegetação nativa em área de
preservação permanente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, o que inclui a mineração. Conforme o § 1.º do art. 8.º,
no caso de restinga, apenas se admite a supressão de sua vegetação por utilidade pública, hipótese na qual se enquadra
a mineração. [valor: 1,00 ponto]
Por fim, se fosse verificada a viabilidade ambiental do empreendimento, a licença a ser concedida seria a prévia, conforme
art. 8.º, inciso I, da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA. [valor: 0,40 ponto]
Conclui-se, portanto, que o pretenso empreendimento exigiria a realização de EIA/RIMA, a ser analisado pelo IBAMA. O fato de
a área que se pretende explorar ser de restinga não torna o empreendimento inviável, ante a exceção da atividade de mineração
prevista como atividade de utilidade pública, devendo, no entanto, ser concedida licença prévia para sua realização.
Quesito 2.1
0 - Não respondeu ou indicou que o órgão estadual é competente;
1 - Respondeu que o órgão estadual é competente, mas não justificou a resposta;
2 - Respondeu justificadamente que o órgão estadual é competente.
Quesito 2.2
0 - Não respondeu ou indicou que o órgão estadual agiu corretamente;
1 - Respondeu que o órgão não agiu corretamente, mas não justificou a resposta;
2 - Respondeu justificadamente que o órgão não agiu corretamente.
Quesito 2.3
2.3.1
0 - Não respondeu ou indicou que está correta a decisão que indeferiu o pedido com fundamento no fato da restinga ser área
de preservação permanente;
1 - Indicou que a decisão estava incorreta, mas não justificou a resposta;
2 - Indicou justificadamente que a decisão estava incorreta.
2.3.2
0 - Não respondeu ou não indicou corretamente a licença que deveria ser concedida pelo órgão competente;
1 - Indicou corretamente a licença que deveria ser concedida pelo órgão competente.
Os recursos apresentados apontaram:
I) Erro material no quesito 2.1 que estabeleceu parâmetro de resposta que contraria as conclusões trazidas pela Instituição
Organizadora do certame, quando diz que "o pretenso empreendimento exigiria a realização de EIA (estudo de impacto
ambiental) /RIMA (relatório de impacto ambiental), a ser analisado pelo IBAMA".
PARECER: Realmente, não pode prevalecer a resposta exigida pelo CEBRASPE quando o próprio padrão de resposta
afirma que a competência para analisar pedido de licenciamento ambiental seria do IBAMA, órgão da esfera federal.
Nesse caso, há que ser definido o novo padrão de resposta que para o quesito 2.1 será divulgado nos seguintes termos:
Quesito 2.1
0 - Não respondeu ou indicou que o órgão estadual é competente;
1 - Respondeu que o órgão estadual NÃO é competente, mas não justificou a resposta;
2 - Respondeu justificadamente que o órgão estadual NÃO é competente.
II) Aceitação do art. 225, §1º, inciso IV da Constituição Federal como passível de pontuação:
PARECER: Quanto esse aspecto apontado nos recursos, deve-se consignar que, de fato, o edital do Concurso expressa-
mente prevê a cobrança do Direito Ambiental na Constituição Federal. Especificamente o art. art. 225, §1º, inciso IV da CF/88
dispõe que:
Art. 225:
[...]
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público
 [...]
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
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Portanto, como o padrão de resposta afirma que o pretenso empreendimento exigiria a realização do EIA (estudo de impacto
ambiental) RIMA (relatório de impacto ambiental), tem-se que, independente de ter feito alusão ao disposto constitucional ou
não, o candidato que respondeu ser necessária a realização do EIA/RIMA pontuou para esse item, não havendo que ser
alterada a pontuação pela indicação do art. 225, §1º, inciso IV da CF/88.
III) Maior complexidade da questão que pedia tipo de licença que avalia a viabilidade:
PARECER: Quanto a esse aspecto da análise dos recursos, é necessário reiterar que a apreciação será feita com vias a
confrontar os argumentos apresentados pelos recorrentes com os ensinamentos doutrinários e normativos que foram
utilizados pelo CESPE na elaboração do padrão de resposta, não havendo possibilidade de serem apreciados questionamento
quanto ao valor atribuído a cada aspecto cobrado por força de sua complexidade, pois todos esses parâmetros estão
expressamente previstos no edital, no item 9.8 (DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS - P2 E P3), que teve
i tem 9.8.2.2, retificado através do Edital nº 9, divulgado em 11/01/2019.
IV) Possibilidade de exploração da atividade de mineração em região de restinga, sendo esta área de preservação perma-
nente - APP
O padrão de resposta fornecido pela banca aplicadora das provas (CEBRASPE) entende pela possibilidade de exploração
de minério de ferro, desde que o empreendimento em tela seja licenciado pelo IBAMA (órgão federal) e que haja estudo de
impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente (EIA/RIMA).
Nessa esteira, o padrão de resposta fornecido pela CEBRASPE assinala que a supressão de vegetação nativa em área de
preservação permanente (restinga) poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, sendo a atividade de mineração
enquadrada nesta categoria, nos termos do artigo 3º, VIII, "b", do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012).
Ao rejeitar, neste particular, os recursos interpostos pelos candidatos quanto ao padrão de respostas desta questão discursiva
nº 4, a banca CEBRASPE afirmou que o julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 não modificou o
entendimento de que a atividade mineradora constitui utilidade pública, razão pela qual o gabarito deve ser mantido. A banca
CESPE afirma ainda que o julgamento das precitadas ações constitucionais ocorreu em 28/02/2018, mas que ainda não foi
publicado oficialmente, corroborando ainda mais com a necessidade de manutenção do gabarito.
Com efeito, o julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 pelo Supremo Tribunal Federal não modificou o
entendimento de que a atividade de mineração é considerada de utilidade pública.
Entretanto, o Pretório Excelso excepcionou a possibilidade de intervenção em Áreas de Preservação Permanente à
INEXISTÊNCIA de alternativa técnica ou locacional à atividade proposta. No caso da questão 04 do Concurso, atividade de
mineração.
Portanto, em que pese os referidos julgamentos (ADC 42, ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937) terem reduzido as hipóteses de
intervenção em Áreas de Preservação Permanente, para os casos em comprovada a utilidade pública da atividade proposta,
o posicionamento adotado pela Corte Suprema NÃO interfere na resolução da questão que apresentou padrão de resposta
no sentido de que a exploração de área de restinga para empreendimento em atividade de mineração não seria inviável,
ante a exceção desse tipo de atividade prevista no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, art. 3º, VIII, "b") como utilidade
pública.
Observa-se que houve apenas redução do rol das hipóteses de intervenção para exploração em Áreas de Preservação
Permanente, condicionada à inexistência de alternativa técnica ou de local para exploração, sem qualquer modificação na
exceção de utilidade pública para mineração prevista no Código Florestal.
Registro, por fim, que o julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 ocorreu em 28/02/2018, tendo sido
publicado, através de Diário Oficial, em 02/03/2018 e republicado em 08/03/2018, conforme consulta processual realizada
no próprio sítio eletrônico do STF.
PARECER FINAL: O julgamento da ADC 42 e das ADI's 4901, 4902, 4903 e 4937 não alteram o padrão definitivo apresentado
pelo CEBRASPE, sendo certo que os candidatos que eventualmente tenham feito alusão aos entendimentos fixados pelo
STF apenas ampliariam o alcance de suas respostas, mas não poderiam se afastar da conclusão de que o empreendimen-
to, descrito no enunciado da questão 04, para exploração de mineração de ferro em região de restinga, não seria inviável,
ante a exceção de atividade de mineração prevista no Código Florestal como de utilidade pública. Portanto, o padrão de
resposta ao aspecto 3 da questão 04, para que esteja em consonância com o gabarito da questão, deve ser no sentido de
concessão de licença prévia pretendida, possibilitando a exploração da área de preservação permanente.
Feitas tais considerações, VOTO no sentido de acolher o parecer apresentado pelo CEBRASPE, referente à questão 4 da
prova discursiva P2, para dar PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, prevalecendo assim, o padrão de resposta
definitivo proposto pela Instituição, onde as respectivas retificações foram devidamente lançadas."
Informou ainda, a Eminente relatora, que as ADI's foram publicadas contrariando o quanto informado pelo CEBRASPE em
seu parecer, ressaltando também, que os candidatos que observaram tais decisões foram além do quanto pedido, porque
eles tiveram conhecimento dessas decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido de que poderia sim, ser a área de
preservação, embora de restinga, para a área de mineração, não mudando o resultado, porque eles apenas acresceram,
demonstrando mais conhecimento do que quem não se reportou a essas decisões do STF. Reafirmou, assim, a adesão
integral ao parecer do CEBRASPE, em que pese o erro material supra mencionado, frisando que tal erro não alteraria o
resultado.
Os demais membros acompanharam, à unanimidade, o voto da relatora.
Em seguida, a Presidente da Comissão indagou a Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos, representante de OAB/BA,
acerca da possibilidade de apresentar seu voto, e diante da resposta positiva, passou a palavra. Sobre a Questão 2, a
relatora manteve o parecer do CEBRASPE e antes de iniciar suas ponderações quanto à sentença criminal, a  A
Desembargadora Presidente coletou os votos dos demais Membros que acompanharam, à unanimidade, o voto da relatora.
Quanto à sentença criminal, a Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos, votou no sentido de dar parcial provimento aos
recursos dos candidatos e rejeitar, também parcialmente, o parecer e o padrão de resposta definitivo apresentado pela
Instituição executora do certame, CEBRASPE, nos seguintes termos:
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Iniciou suas considerações informando que diversos pontos foram impugnados pelos candidatos. Primeiro uma alteração
na ordem do padrão de respostas, uma vez que inicialmente está colocada a questão da fixação da pena para, em seguida,
ser mencionada a parte dispositiva, destacando que o CEBRASPE aceita essa inversão; o valor para fixação da pena
privativa de liberdade como sendo variável, informando que o padrão de reposta apresenta apenas um indicativo, mas que
não é vinculante; a questão da ilegalidade na prova obtida nos celulares apreendidos por razão do flagrante de Severina,
situação também admitida pelo CEBRASPE. Ressaltou que alguns candidatos interpuseram recurso visando discutir o
crime praticado por Severina, se teria sido de concussão ou de corrupção passiva. Após, declarou que mantém o padrão de
repostas do CEBRASPE fazendo uma distinção entre os crimes de concussão e corrupção, destacando, ao final, que o único
verbo que poderia indicar a existência do crime de concussão seria o "exigir". Evidenciou que os candidatos se apegaram a
um trecho da questão que utiliza o verbo "insistir", e por conta do referido verbo passaram a acreditar que o crime praticado
teria sido o de concussão, modalidade exigir, ao invés do crime de corrupção passiva. Informou que ao pesquisar, em
diversos dicionários, o significado da palavra "insistir", verificou, em todos eles, que o verbo "insistir" está atrelado a pedir
novamente, apesar de já ter recebido uma ou várias recusas e em outro dicionário, o verbo "insistir" estava relacionado com
pedir com insistência, solicitar muitas vezes. Concluiu tal raciocínio dizendo que o verbo "insistir" está ligado aos verbos
pedir/solicitar, razão pela qual não acatou os recursos dos candidatos e votou pela manutenção do gabarito padrão de
resposta indicado pelo CEBRASPE, no sentido de tipificar o crime praticado por Severina como corrupção passiva ao invés
de concussão. No final solicitou que fosse iniciada a votação referente a esse ponto específico antes de avançar para os
demais pontos da sentença criminal.
Com a palavra o Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges pontuou que além do núcleo do tipo que é o
"exigir", é preciso, na linha da doutrina clássica penalística e na jurisprudência tradicional, considerar que é necessário que
a cobrança exigida pelo agente do delito tenha um efeito de gerar o temor na vítima. Complementou dizendo que, nessa
questão da prova, para que estivesse configurada a concussão, era preciso que o enunciado, de alguma forma, indicasse
que esse temor tivesse sido produzido no sujeito passivo. Destacou que não é possível existir, em Direito Penal, presunções
absolutas de componentes subjetivos do delito, citou a teoria do domínio do fato que se presumia que a pessoa é senhor da
empresa, porque é o Presidente da República, e expôs seu entendimento no sentido de que os elementos subjetivos
precisam estar presentes. Salientou que a questão não quis em momento nenhum dizer que a vítima desse delito sentiu
temor com as insistentes cobranças dos valores, por parte da ré, por que senão teria dito. Frisou que o fato da vítima ter
procurado a polícia é um indicativo de que nem teve esse medo; "se medo ela tivesse teria ficado calada, não procuraria a
polícia. Muitas vezes quando se é intimidado por uma autoridade ou alguém que represente o Estado você fica até com medo
e não vai buscar a polícia." Por fim, concluiu que não é possível especular sobre elementos que não estão na questão, criar
fatos novos, fantasiar, bem como que não há nada no enunciado que represente que o sujeito passivo do delito sentiu temor,
não sendo possível, portanto, se falar em concussão.
A Desembargadora Presidente coletou os votos dos demais Membros que acompanharam, à unanimidade, o voto da
relatora, mantendo o gabarito indicado pelo Cebraspe, no sentido de tipificar o crime praticado por Severina como corrupção
passiva ao invés de concussão.
 Em continuidade a sua explanação, a Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos, representante de OAB/BA, mencionou
outro ponto de bastante divergência na sentença criminal, no que diz respeito à espécie de concurso de crimes, que trata da
discussão sobre a existência de continuidade delitiva ou de concurso material. Frisou que acompanha o CEBRASPE no
sentido de aceitar as duas possibilidades, justificando que não existe, na questão, a indicação do lapso temporal entre as
condutas praticadas por Severina, que seria uma das exigências para configuração do crime continuado. Enfatizou que,
como não há uma delimitação se houve ou não um prazo inferior a trinta dias, a Empresa Executora do certame passou a
aceitar, alternativamente, o concurso material como uma das respostas corretas, e manifestou sua concordância a essa
alternativa ao candidato em poder argumentar pelo concurso material, já que não restou expresso na questão a existência
do referido lapso temporal de trinta dias exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores ou da continuidade delitiva,
que seriam cinco crimes em continuidade.
 A Desembargadora Presidente coletou os votos dos demais Membros que acompanharam, à unanimidade, o voto da
relatora.
 Logo após, a Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos discorreu sobre outro ponto que discorda do Cebraspe, e manifes-
tou-se pela reforma do gabarito no que tange ao crime praticado por Francisco, em que os candidatos argumentaram que o
mencionado Réu teria praticado, além da corrupção ativa - conforme já colocado no gabarito - também o delito de corrupção
passiva em concurso de agentes com a ré Severina. Afirmou que para esse caso elaborou um pequeno parecer. Após
proceder a leitura do enunciado da questão, comentou que a partir do primeiro contato entre Severina e Francisco, eles
passaram a atuar em concurso de agentes, e apesar de Francisco ser particular, não é extraneus aos quadros públicos,
nada impede que ele responda por crime funcional quando em concurso de agentes como intraneus e isso se dá pela
inteligência do Artigo 30 do Código Penal, que determina que não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter
pessoal, com a ressalva de quando elementares do crime, razão pela qual essa última parte permitir o concurso de agentes
entre um particular e um funcionário público. Em continuidade destacou que não havia dúvida da possibilidade de co-
autoria, e que ambos deveriam responder por crime funcional, frisando ser tal entendimento amparado pela doutrina e
jurisprudência. Por fim, manifestou entendimento no sentido de que a banca precisaria reformular o gabarito oficial para
admitir ou para pontuar, alternativamente, a depender da opinião dos demais, aqueles candidatos que tipificaram Francisco
no crime de corrupção passiva em concurso de agentes com a ré Severina. Após tais considerações, apresentou voto escrito
reproduzido abaixo:
"Nos demais tópicos aqui não especificados, a banca examinadora está de acordo com o parecer final do CEBRASPE, após
análise dos recursos dos candidatos.
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Trata-se de recursos referentes à tipificação de conduta realizada pelo réu Francisco. Os candidatos pretendem a inclusão
de tipificação pelo art. 317 do CP, qual seja, o delito de corrupção passiva, em concurso de agentes com a ré Severina.
Para tanto, argumentam que a sua primeira conduta teria sido a de corrupção ativa (art. 333 do CP) e, em seguida, passaram
a atuar com unidade de desígnios, ambos praticando o delito de corrupção passiva (art. 317 CP).
Merece prosperar tal argumento, pois há vários trechos da questão que indicam o concurso de agentes entre ambos:
Ao conhecer a fama de Francisco como ágil despachante, contratou seus serviços para a expedição de habite-se, pelo valor
de R$ 10.000. Dias após a contratação, Josué passou a receber ligações e mensagens de Severina, auto declarada sócia
de Francisco. Nas mensagens, enviadas a Josué por intermédio de aplicativo de mensagens privadas instalado em seu
celular, Severina insistia que metade do valor acordado lhe fosse entregue diretamente, em data e local a serem combinado.
Ainda, foi deferida judicialmente medida cautelar de busca e apreensão a ser realizada no escritório de Francisco, além de
autorizada a análise de dados de aparelhos celulares que fossem apreendidos naquele local. Em decorrência de tal
medida, foram apreendidos dois aparelhos celulares de propriedade de Francisco, bem como duas agendas pessoais
dele, nas quais constavam a indicação de valores e nomes de supostos clientes. Assim, foi apurado e comprovado que
ocorreu a expedição irregular de cinco cartas de habite-se ao longo dos últimos anos e que o somatório dos valores
recebidos por Francisco e Severina, incluído o que havia sido entregue por Josué, totalizava monta em torno de R$ 100.000.
A instrução criminal ocorreu regularmente, oportunidade em que foram ouvidos (i) Josué, que relatou toda a negociação feita
com Francisco, os contatos via mensagens feitos por Severina e o encontro que resultou na prisão dela em flagrante; Foram
ouvidas, ainda, outras cinco testemunhas, todas proprietárias de imóveis situados no município, que confirmaram ter
pagado, cada uma, aproximadamente.
Em que pese Francisco ser particular - extraneus - nada impede que este também responda por crime funcional, quando em
concurso de agentes com um intraneus. Isso se dá pela inteligência do art. 30 do CP:
Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Não há dúvidas dessa possibilidade de co autoria entre particular e funcionário público, respondendo ambos por crime
funcional. É o entendimento jurisprudencial e doutrinário.
PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. CO-AUTORIA. ADVOGADO. 1. O crime de corrupção passiva,
consoante antiga, mas ainda atual jurisprudência, "somente se perfaz, quando fica demonstrado, mesmo através de indíci-
os, que o funcionário procurou alienar ato de ofício." 2. O exame dos indícios resultantes do contexto probatório levam à
conclusão de que houve entre os co-participes (magistrado e advogado) uma concorrência efetiva para a prática do delito de
corrupção passiva. 3. Denúncia procedente, com imposição das penalidades previstas lei. (STJ - Apn: 224 SP 2002/0118840-
9, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/10/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
-->DJe 23/10/2008)
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA. COMUNICABILIDADE
DACIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO. LEI 9.099 /95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSADE AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. RECURSOIMPROVIDO. I. É possível a participação de particular no delito de corrupção passiva, face
a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime. II. Computa-se a causa especial de aumento
de pena na avaliação do requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um ano", exigido para a suspensão
do processo prevista pela Lei9.099/95. III. Recurso ao qual se nega provimento.STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS RHC 7717 SP 1998/0040571-2 (STJ)
Assim, o gabarito oficial deverá ter pontuação referente a esta tipificação, para o réu Francisco, acrescentando-se os
seguintes itens:
Do mérito - Crime de corrupção passiva. Réu Francisco
Corrupção passiva: materialidade da conduta do réu Francisco. A materialidade do crime de corrupção passiva está compro-
vada pelos diversos documentos juntados aos autos, a exemplo da agenda com nome dos clientes, bem como pela prova
oral, tudo produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
No caso, ficou comprovado que Francisco, juntamente com a funcionária pública Severina, recebia vantagem econômica
indevida para que a funcionária pública realizasse atos de ofício, no caso, a emissão de cartas de habite-se em desacordo
com o regramento aplicável à espécie. No caso, incide a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 317 do CP,
considerando-se que houve a efetiva emissão dos documentos públicos, o que foi praticado de forma atentatória ao dever
funcional de obediência à lei. Incide, também, a causa de aumento de pena prevista no caput do art. 71 do CP, em razão da
continuidade delitiva - cometimento dos crimes de forma contínua ao longo dos anos, desde 2013.
Corrupção passiva: autoria do réu Francisco. A autoria de Francisco também está devidamente comprovada, haja vista os
seguintes elementos de prova constantes nos autos: a) prisão em flagrante de Severina, que se apresentou como sua
sócia; b) laudo pericial realizado nas agendas apreendidas no escritório de Francisco, o que apresenta elementos de
convicção relativos a encontros e a valores recebidos pelos réus e divididos entre eles; c) provas testemunhais; d) a
confissão parcial de Severina.
Conclusão e dispositivo
Diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos, constato que as ações do acusado são típicas e antijurídicas,porquanto
ele não agiu acobertado por qualquer causa de excludente de ilicitude. A conduta é culpável por ser o agente imputável e ter
consciência da ilicitude, sendo, ainda, exigível, diante da hipótese concreta, que assumisse postura diversa.Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado Francisco, qualificado nos autos,como incurso nas
sanções do art. 317, com as causas de aumento de pena previstas no parágrafo único do referido artigo e no caput do art. 71,
todos do Código Penal, em razão de estar em concurso de agentes com a funcionária pública Severina, de acordo com os
artigos 29 e 30 do CP.



Cad. 1 / Página 746TJBA – DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – Nº 2.367 - Disponibilização: segunda-feira, 29 de abril de 2019

Dosimetria - Crime de corrupção passiva. Réu Francisco
Primeira e segunda fases. Réu Francisco.
A culpabilidade do réu foi normal a essa espécie de delito. Contudo, militam em desfavor do réu os antecedentes criminais,haja
vista anterior condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Não há nos autos elementos desfavoráveis à sua
conduta social e personalidade. Os motivos do crime são os inerentes à espécie, confundindo-se com o elemento subjetivo
do tipo. As circunstâncias são aquelas descritas no tipo penal. As consequências da própria corrupção ativa já se encontram
devidamente valoradas na pena do delito em questão. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o evento
criminoso.
Feita essa análise, majorando a pena em razão dos antecedentes penais, aplico ao réu a pena-base de 2 anos e 4 meses
de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação da pena, não existem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mesmo
patamar.
Obs. A pena definitiva reclusiva e a multa poderão ser diversas da pena acima sugerida, desde que devidamente justificada.
Terceira fase. Réu Francisco.
Na conduta de Francisco, há causa de aumento de pena prevista no art. 317, § 1º, do CP, porque, em razão da vantagem ou
promessa, Severina praticou a conduta infringindo o dever funcional. Ainda, outra causa de aumento da pena é a prevista no
caput do art. 71 do CP, razão pela qual majoro a pena em um quarto, em face da continuidade delitiva.
Como não há causa de diminuição de pena, estabeleço a pena de Francisco para esse crime, definitivamente, em 2 anos
e 11 meses e 17 dias-multa, na razão de 1 salário mínimo vigente à época do fato."
Os demais membros acompanharam, à unanimidade, o voto da relatora, que acolheu  parcialmente o parecer do CEBRASPE,
no sentido de que deve ser ampliado o entendimento para reconhecer também o crime de corrupção passiva em coautoria
com Severina, dos candidatos que assim o fizeram, pontuado-se no gabarito.
Logo após, a Desembargadora Ilona Márcia Reis, Sobre a Questão 3, votou pelo acolhimento integral do parecer produzido
pelo CEBRASPE. Proferido o voto da relatora, na posição também de Presidente da Comissão, colheu os votos dos demais
membros e proclamou o resultado: Acolhido à unanimidade, o parecer da empresa organizadora do certame, nos termos do
voto da relatora.
Ao fim, a Excelentíssima Desembargadora Ilona Márcia Reis, Presidente da Comissão, informou aos presentes que o
resultado provisório da prova escrita P2, será divulgado em sessão pública, que se realizará no dia 25 de abril de 2019, às
15 horas, na sala número 01 de sessões, 3º andar do prédio principal deste Tribunal de Justiça. Informou ainda que não
havia mais recurso a ser julgado e, tendo sido concluídos todos os atos que estavam destinados para esta sessão,
encerrou-a, agradecendo a presença de todos. E, para, constar, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada vai por
todos assinada. Eu, Claudio Luis d'Eça Santos, assino, subscrevo, e anexo todos os pareceres opinativos elaborados pelo
Cebraspe, referentes à análise dos recursos interpostos pelos candidatos, que passarão a fazer parte integrante desta ata.

Salvador(BA), 15 de abril de 2019.

Desembargadora Ilona Márcia Reis

Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo

Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges

Advogada Thais Bandeira Oliveira Passos

Thais Fonseca Felippi Pimentel

Claudio Luis d'Eça Santos

PARECER - QUESTÃO 1

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (P2 Questão 1) do
concurso em epígrafe.
Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o seguinte parecer:

1 OBJETO DA ANÁLISE

Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA.
Em atenção aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do concurso em epígrafe,
passo a analisar e emitir o seguinte parecer.
Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o objetivo de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
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Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada. Em outros termos, de certo
modo, inverter a lógica examinador/examinado, com efeitos, inclusive, em relação a candidatos que tenham apresentado a
resposta condizente com o padrão inicialmente pensado e apresentado pelo examinador.
Neste particular, não compete aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada quesito, nos estritos termos do EDITAL Nº 1 - TJBA - JUIZ SUBSTI-
TUTO, DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.
Não se olvida que, expressamente, o edital do certame indica, no subitem 9.8 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS
PROVAS ESCRITAS (P2 E P3), a forma de cálculo a ser seguida:
9.8.1 As provas escritas têm o objetivo de avaliar o conteúdo - conhecimento do tema, a capacidade de expressão na
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir os textos
primando pela coerência e pela coesão.
(...)
9.8.2.1 As quatro questões versarão sobre as matérias discriminadas no quadro de provas constante do subitem 7.1.1 deste
edital, sendo uma questão relativa a Noções Gerais de Direito e Formação Humanística (Sociologia do Direito, Psicologia
Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e da Política) e três
questões sobre pontos específicos do programa para Juiz Substituto do TJBA.
9.8.2.2 Cada uma das quatro questões da primeira prova escrita (P2) valerá 2,50 pontos, totalizando 10,00 pontos, e será
avaliada conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação textual, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema comporão a nota relativa ao domínio do conteúdo
(NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2,50 pontos, em que i = 1, 2, 3 e 4;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando?se aspec-
tos de natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular e pontuação;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou
ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota em cada questão (NQi) pela fórmula NQi = NCi ? 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao
número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQi inferior a zero;
f) a nota final na prova escrita discursiva P2 (NFPE2) será calculada por meio da seguinte fórmula: NFPE1 = NQ1+ NQ2 +
NQ3 + NQ4;
g) será eliminado o candidato que obtiver NFPE1 < 6,00 pontos.

Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre o valor atribuído a cada quesito da
questão são completamente desarrazoados e ferem frontalmente não só a independência da Banca Examinadora, mas os
critérios previstos no edital.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES

A questão estava assim redigida:
Mediante a revelação do atual modo de funcionamento de nossos sistemas jurídicos, os críticos oriundos das outras
ciências sociais podem, na realidade, ser nossos aliados na atual fase de uma longa batalha histórica: a luta pelo "acesso
à justiça". Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades
modernas, pressupõe o acesso efetivo.
Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 8 (com adaptações).
Um dos objetos de estudo da sociologia da aplicação do direito consiste nos obstáculos de acesso à justiça que grande
parte da população enfrenta. Autores como Rehbinder e Raiser dividem as barreiras de acesso efetivo à justiça em quatro
categorias: barreiras econômicas; barreiras sociais; barreiras pessoais; e barreiras jurídicas. Uma ulterior barreira jurídica
constitui a falta de meios processuais adequados para determinados tipos de conflito. Para solucionar o problema do
acesso desigual aos serviços jurídicos, muitos países realizaram reformas.
Ana Lucia Sabadell. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. 6.ª ed. São Paulo: RT, 2013, p.
197-8 (com adaptações).

Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto acerca do
acesso à justiça.
Ao elaborar seu texto, discorra sobre
1. o conceito de ondas renovatórias de acesso à justiça, com enfoque nas inovações do sistema jurisdicional derivadas
dessa ideia, e a relação desse conceito com os diferentes mecanismos de resolução de conflitos sociais; [valor: 0,80 ponto]
2. o modelo multi-door justice, ou multi-door courthouse, abordando sua origem, seu conceito e a proposta de funcionamen-
to relacionada aos diferentes mecanismos de resolução de conflitos sociais; [valor: 0,80 ponto]
3. os órgãos recentemente implantados com a atribuição de realizar atividades de resolução de conflitos dentro da estrutura
do Poder Judiciário brasileiro. [valor: 0,80 ponto]
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Os recursos apresentados da questão estão centrados nos seguintes argumentos: 1) inclusão de conteúdos adicionais no
padrão de respostas (ex: Justiça Restaurativa; normas legais específicas, como a Lei de Mediação - 13.140/2015; normas
infralegais do CNJ ou de tribunais estaduais sobre resolução de conflitos; hiperlitigiosidade; teoria sociativa do conflito;
ferramentas de resolução de conflitos, como rapport, justiça itinerante); 2) exclusão de conteúdos existentes no padrão de
respostas (ex: setores de resolução de conflitos pré-processuais e de cidadania no âmbito dos CEJUSCs; exclusão dos
NUPEMECs como órgão criado pela Res. N. 125/2010 para resolução de conflitos); 3) aceitação de conceituação genérica
ou "elastificar" os conceitos "ondas renovatórias de acesso à justiça" e "justiça multiportas"; 4) modificação ou inclusão de
gradação de pontuação em relação a itens específicos; 5) inclusão de outros órgãos implantados no sistema judiciário para
resolução de conflitos (ex: juizados especiais, conciliadores, câmaras de conciliação).
Como dito, os recursos que questionam o conteúdo exigido (com pedido de modificação, com inclusão ou exclusão de
temas) ou o valor atribuído a cada item da questão, em princípio, ferem frontalmente não só a independência da Banca
Examinadora, mas os critérios previstos no edital. Dito isto, passamos a expor algumas considerações específicas sobre
os tópicos cobrados.

Item 1 - Conceito de ondas renovatórias de acesso à justiça, com enfoque nas inovações do sistema jurisdicional derivadas
dessa ideia, e a relação desse conceito com os diferentes mecanismos de resolução de conflitos sociais

Inicialmente, trata-se de conteúdo expressamente previsto no edital: "1. Introdução à sociologia da administração judiciária.
Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e economia). Gestão. Gestão de pessoas. 4. Conflitos sociais e
mecanismos de resolução. Sistemas não judiciais de composição de litígios".
Nesse aspecto, é importante ressaltar que o examinador, ao optar por um ponto do edital, faz dentro do âmbito de sua
discricionariedade. E, na mesma linha, a opção por uma abordagem teórica dentro do ponto do edital, de grande difusão no
Brasil e no mundo (como é o caso das ondas renovatórias de Cappelleti e Garth), está longe de configurar arbitrariedade.
Em verdade, arbitrário seria alargar ou criar, da própria cabeça do examinador, um novo arcabouço teórico para a expressão
consagrada "ondas renovatórias de acesso à justiça", que, também, comprometeria o mínimo de objetividade que deve
existir no padrão de respostas.
Ao se observar o que consta do padrão de resposta, as três ondas de acesso à justiça, de que falam os autores, abordam
inovações ocorridas no Brasil ao longo das décadas, a partir da segunda metade do séc. XX: assistência judiciária (que, por
óbvio, inclui a criação das defensorias públicas) - 1ª onda; reformas relacionadas aos direitos e aos interesses coletivos e
difusos - 2ª onda; e, por fim, surgimento de mecanismos alternativos de resolução de conflitos, decorrentes da inadequação
de tratamento de certos tipos de conflitos - 3ª onda.
É certo que a temática sobre inovação judicial com vistas ao acesso à justiça poderia se estender a inúmeros outros
mecanismos existentes na justiça brasileira. Contudo, o tópico específico buscava inferir se o concursando possuía conhe-
cimento acerca de um arcabouço teórico que influenciou a doutrina e, por consequência, o sistema judicial brasileiro a
adotar mecanismos de inovação para o acesso à justiça, com meios alternativos de resolução.
Em que pesem os argumentos supracitados, alguns recursos pedem para admitir outras considerações acerca da teoria
das ondas renovatórias, que tenham relação com o que foi apresentado no padrão de respostas. É certo que o padrão de
resposta é um norte para o corretor; contudo, por óbvio, os corretores, acostumados com essa atividade, não adotam as
definições ipsi litteris dos padrões de resposta, mas as considerações que tenham relação semântica com a definição.
Mas, apenas com vistas a melhor objetivar o padrão de resposta, proponho a seguinte redistribuição do quesito 2.1:
1 - Apresentou aspectos do conceito de ondas renovatórias de acesso à justiça (quais sejam: assistência judiciária, refor-
mas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses "difusos", e reformas para garantir diferentes
mecanismos de resolução de conflitos). [0,20 ponto]
2 - Mencionou a origem da teoria (Mauro Cappelletti e Bryant Garth) e sua sistematização em 3 (três) ondas renovatórias
[0,20 ponto]
3 - Apresentou a relação desse conceito com os diferentes mecanismos de resolução de conflitos sociais (terceira onda
renovatória). [0,40 ponto]

Portanto, opina-se pelo parcial deferimento dos recursos quanto ao quesito 2.1, para fins de constar uma mais clara
distribuição dos pontos, de acordo com a proposta acima apresentada.

Item 2 - O modelo multi-door justice ou multi-door courthouse: origem, conceito e proposta de funcionamento relacionada
aos diferentes mecanismos de resolução de conflitos sociais

O segundo tópico, por sua vez, visava inferir se o concursando possuía conhecimento acerca de outro arcabouço teórico que,
mais recentemente, influenciou a doutrina e, por consequência, o sistema judicial brasileiro a adotar formas de inovação
para o acesso à justiça. Aqui, especificamente, a influência do modelo multi-door justice ou multi-door courthouse se deu
para criação de um sistema de resolução de conflitos mais aberto a soluções alternativas, com mecanismos de arbitragem,
conciliação e mediação. Juntamente com a 3ª onda de Cappelletti e Garth, o referido modelo teórico focou nos meios
alternativos de solução de conflitos como necessário para um efetivo acesso à justiça.
Nesse ínterim, na mesma linha do que se falou quanto ao tópico anterior, seria arbitrário alargar ou criar, da própria cabeça
do examinador, um novo arcabouço teórico para a expressão consagrada "multi-door justice ou multi-door courthouse"
(modelo multiportas ou justiça multiportas), que também comprometeria o mínimo de objetividade que deve existir no
padrão de respostas.  O candidato precisava, portanto, conhecer a origem do modelo e sua influência na doutrina e no
sistema judicial brasileiro.
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Da mesma forma, alguns recursos pedem para admitir outras considerações acerca do modelo multiportas, que tenham
relação com o que foi apresentado no padrão de respostas. É certo que o padrão de resposta é um norte para o corretor;
contudo, por óbvio, os corretores, acostumados com essa atividade, não adotam as definições ipsi litteris dos padrões de
resposta, mas as considerações que tenham relação semântica com a definição. Entendo que, aqui, não se faz necessária
nenhuma reorganização no padrão de respostas.
Pelo exposto, opina-se pelo indeferimento dos recursos quanto ao quesito 2.2.

Item 3 - Órgãos incumbidos de realizar atividades referentes aos diferentes mecanismos de resolução de conflitos dentro da
estrutura do Poder Judiciário Brasileiro

Em relação ao terceiro tópico, opina-se pelo parcial provimento dos recursos, pelos motivos que serão abaixo aduzidos.
Os recursos quanto a este item buscaram a inclusão, no padrão de resposta, de outros órgãos criados pelo sistema judicial
brasileiro com a atribuição de resolução de conflitos. Ademais, alguns recursos questionaram a inclusão do NUPEMEC
como órgão destinado a realizar resoluções de conflitos, argumentando que se trata de órgão de gestão dos CEJUSCs, não
de execução das atividades de autocompositivas.
Nesse aspecto, deve-se reconhecer que o comando da questão determinava que os candidatos tratassem de órgãos com
atribuição de realizar atividades de resolução de conflitos. Portanto, o verbo utilizado no comando deve ser considerado para
excluir o NUPEMEC do padrão de resposta, tendo em vista a sua natureza de órgão gestor, não executor.
Outro ponto que deve ser revisto são os subtópicos que tratam das modificações normativas trazidas pela Res. 125/2010,
bem como a menção aos setores de solução de conflitos pré-processual e de cidadania (também previstos na referida
Resolução), tendo em vista que não se mostra clara a presença da Res. 125/2010 como conteúdo do edital.
Por outro lado, como já dito alhures, alargar a temática sobre órgãos recentemente implantados para resolução alternativa
de conflitos, a fim de admitir órgãos que já existem há décadas, desbordaria da proposta da questão; ademais, as teorias
trazidas nos tópicos anteriores da questão, em especial o "modelo multiportas", foram debatidas e incorporadas no âmbito
da administração da justiça, mais especificamente nos últimos anos, para a adoção da política pública de gestão adequada
dos conflitos, daí decorrendo o surgimento dos CEJUSCs.
Assim, entendemos que a pontuação deve ser redistribuída, que passaria a constar com a seguinte redação:
Quesito 2.3 - Órgãos incumbidos de realizar atividades referentes aos diferentes mecanismos de resolução de conflitos
dentro da estrutura do Poder Judiciário Brasileiro.
0 - Não abordou o assunto.
1 - Mencionou os CEJUSCs. [0,40 ponto]
2 - Apresentou/indicou as modificações normativas trazidas pelos artigos do CPC sobre os CEJUSCs. [0,40 ponto]

Pelo exposto, opina-se pelo parcial deferimento dos recursos quanto ao quesito 2.3, para fins de constar a redistribuição
dos pontos, de acordo com a proposta acima apresentada.

4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados e nega-se
provimento aos demais argumentos, por não serem aplicáveis ou não fundamentados.

PARECER - QUESTÃO 2

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (P2 Questão 2) do
concurso em epígrafe.
Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o seguinte parecer:

1 OBJETO DA ANÁLISE
Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA
Em atenção aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do concurso em epígrafe,
passo a analisar e emitir o seguinte parecer.
Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o fim de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada. Em outros termos, de certo
modo, inverter a lógica examinador/examinado, com efeitos, inclusive, em relação a candidatos que tenham apresentado a
resposta condizente com o padrão inicialmente pensado e apresentado pelo examinador.
Neste particular, não compete aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada item, nos estritos termos do EDITAL Nº 1 - TJBA - JUIZ SUBSTITUTO,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2018.
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Não se olvida que, expressamente, o edital do certame indica, no subitem 9.8 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS
PROVAS ESCRITAS (P2 E P3), a forma de cálculo a ser seguida:
9.8.1 As provas escritas têm o objetivo de avaliar o conteúdo - conhecimento do tema, a capacidade de expressão na
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir os textos
primando pela coerência e pela coesão.
(...)
9.8.2.1 As quatro questões versarão sobre as matérias discriminadas no quadro de provas constante do subitem 7.1.1 deste
edital, sendo uma questão relativa a Noções Gerais de Direito e Formação Humanística (Sociologia do Direito, Psicologia
Judiciária, Ética e Estatuto Jurídico da Magistratura Nacional, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito e da Política) e três
questões sobre pontos específicos do programa para Juiz Substituto do TJBA.
9.8.2.2 Cada uma das quatro questões da primeira prova escrita (P2) valerá 2,50 pontos, totalizando 10,00 pontos, e será
avaliada conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação textual, a estrutura textual e o desenvolvimento do tema comporão a nota relativa ao domínio do conteúdo
(NCi), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2,50 pontos, em que i = 1, 2, 3 e 4;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando?se aspec-
tos de natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular e pontuação;
c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou
ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota em cada questão (NQi) pela fórmula NQi = NCi ? 2 × NEi ÷ TLi, em que TLi corresponde ao
número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQi inferior a zero;
f) a nota final na prova escrita discursiva P2 (NFPE2) será calculada por meio da seguinte fórmula: NFPE1 = NQ1+ NQ2 +
NQ3 + NQ4;
g) será eliminado o candidato que obtiver NFPE1 < 6,00 pontos.

Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre o valor atribuído a cada quesito da
questão são completamente desarrazoados e ferem frontalmente não só a independência da Banca Examinadora, mas os
critérios previstos no edital.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES
A questão estava assim redigida:
Tarcísio celebrou, em março de 2015, contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em regime de
incorporação imobiliária, com determinada vendedora/construtora, tendo sido pactuado que a entrega do imóvel ocorreria
em março de 2017, com a possibilidade de prorrogação desse prazo por até cento e oitenta dias. Em novembro de 2018,
como o imóvel ainda não havia sido entregue por culpa exclusiva do promitente vendedor, Tarcísio ajuizou ação para
rescindir o contrato de promessa de compra e venda, por inadimplemento contratual. Entre outros pedidos, requereu, (i) a
declaração da rescisão, (ii) a restituição integral das parcelas já pagas e (iii) a indenização a título de lucros cessantes,
porque sua pretensão era passar a residir em imóvel próprio para deixar de pagar aluguel. Em contestação, a ré sustentou
não ser cabível a rescisão do contrato, pois adimpliu substancialmente a obrigação contratada, uma vez que, quando o autor
ingressou com a ação, a edificação estava 94,5% concluída. Argumentou que, mesmo que se entendesse pela possibilida-
de da rescisão, o pedido de restituição das parcelas pagas não deveria ocorrer de forma integral, mas com retenção de 10%
a 25% dos valores, para justa indenização dos prejuízos decorrentes da resolução contratual. Sustentou, também, que os
lucros cessantes não haviam sido demonstrados pela apresentação de contrato de locação ou outro documento que
indicasse que o autor gastou com alugueres em razão da não entrega do imóvel. Considerando a jurisprudência do STJ,
redija um texto respondendo, de forma justificada, aos seguintes questionamentos, acerca da situação hipotética apresen-
tada.
1. A teoria do adimplemento substancial deve ser aplicada nesse caso, haja vista a alegação da ré de que a edificação estava
94,5% concluída quando Tarcísio ajuizou a ação? Em sua resposta, aborde o conceito dessa teoria e os requisitos
jurisprudenciais para sua aplicação. [valor: 0,90 ponto]
2. Conforme a sistemática de perdas e danos estabelecida no Código Civil, qual é a natureza jurídica - fundamento jurídico
e legal - do pedido de restituição das parcelas pagas por Tarcísio? No caso, conforme entendimento do STJ, qual deverá ser
a extensão (integral ou com abatimento) de restituição perseguida? [valor: 0,70 ponto]
3. Mesmo Tarcísio não tendo juntado aos autos comprovante que indicasse o gasto que teve com alugueres, os lucros
cessantes ainda assim serão devidos, de acordo com o entendimento do STJ? [valor: 0,80 ponto]

Os recursos apresentados da questão estão centrados em dois grupos: 1) inclusão de conteúdos adicionais no padrão de
respostas (ex: admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial no item 1; considerar outros conceitos acerca da
teoria do adimplemento substancial que tenham relação com o apresentado no padrão de respostas; colocação no padrão
de respostas as leis 4.591/64 e 13.786/18; colocar no padrão de respostas a menção ao art. 475 do CC; colocar no padrão
de respostas a menção ao CDC; colocar no padrão de respostas menções à boa-fé e função social do contrato); 2)
modificação ou inclusão de gradação de pontuação em relação a itens específicos.
Como afirmado, os recursos que questionam o conteúdo exigido (com pedido de modificação, com inclusão ou exclusão de
temas) ou o valor atribuído a cada item da questão, em princípio, ferem frontalmente não só a independência da Banca
Examinadora, mas os critérios previstos no edital. Dito isto, passamos a expor algumas considerações específicas sobre
os tópicos cobrados.
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Alguns recursos pugnaram a colocação no padrão de respostas do debate acerca da lei 4.591/64 e 13.786/18. Ocorre que
o comando da questão não pedia isso, em nenhum dos tópicos. Ademais, a última legislação supracitada é posterior à
publicação do edital.
Outros recursos pedem para considerar a menção a dispositivos do CDC. Contudo, a questão possuía comando específico
sobre posicionamento do STJ acerca da teoria do adimplemento substancial, acerca da natureza do pedido de restituição
das parcelas pagas e sobre lucros cessantes. São temas ligados à teoria geral do direito civil. Portanto, menção a disposi-
tivos do CDC se mostra, para o que pedia a questão, desnecessária.

Item 1 - Aplicação da teoria do adimplemento substancial, segundo o STJ: conceito e requisitos jurisprudenciais
Nesse ponto, é importante mencionar que alguns recursos pediram para admitir como resposta a aplicação da teoria do
adimplemento substancial ao caso. Ocorre, contudo, que a questão se baseia em precedente do STJ, o qual reconheceu
que a jurisprudência da referida Corte não admitia a aplicação da teoria do adimplemento substancial. O comando da
questão especificava que o candidato deveria tratar da referida teoria de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ.
Alguns recursos pedem para considerar outros conceitos acerca da teoria do adimplemento substancial que tenham
relação com a definição apresentada no padrão de respostas. É certo que o padrão de resposta é um norte para o corretor;
contudo, por óbvio, os corretores, acostumados com essa atividade, não exigem as definições ipsi litteris dos padrões de
resposta, mas as considerações que tenham relação semântica com a definição. Seria inviável a colocação de todas as
definições doutrinárias e constantes dos julgados do STJ sobre o tema, optando-se por uma definição consagrada. Caberá
à banca avaliar se a definição apresentada pelo candidato carrega elementos do significado apresentado no padrão de
resposta.
Por outro lado, alguns recursos pedem para que o padrão de resposta admita outros argumentos sobre a não aplicação da
teoria do adimplemento substancial, além do fato de que a obrigação não pode ser fracionada. Pede-se, por exemplo, a
admissão da menção aos princípios da boa-fé e função social como fundamentos da teoria do adimplemento substancial,
bem como aceitação da menção ao tempo de atraso na entrega (mais de 1 ano) como fundamento para não aplicação da
teoria do adimplemento substancial, tendo em vista a ofensa às legítimas expectativas do promitente-comprador. Nesse
ponto, entendo que, com vistas a melhor objetivar o padrão de resposta, é possível adaptar o padrão para incluir a menção
à ofensa aos princípios da boa-fé e função social, aliado ao tempo de atraso na entrega, como fatores para não aplicação da
teoria do adimplemento substancial no caso.
Assim, proponho a seguinte redistribuição do item 1 do quesito 2.1, passando a constar a seguinte redação:
Quesito 2.1 Aplicação da teoria do adimplemento substancial, segundo o STJ: conceito e requisitos jurisprudenciais. [valor:
0,90 ponto]
0 - Não abordou o assunto.
1 - Conceito de teoria do adimplemento substancial: o candidato respondeu que, ao caso, segundo entendimento do STJ,
não se aplica a teoria do adimplemento substancial, porque a obrigação do vendedor para com o adquirente não pode ser
fracionada e/ou porque o tempo de atraso na entrega (mais de 1 ano) ofendeu o princípio da boa-fé (legítimas expectativas
do promitente-comprador) e função social do contrato [valor: 0,30 ponto]

Portanto, opina-se pelo parcial deferimento dos recursos quanto ao quesito 2.1, para fins de constar a redação acima
colacionada.

Item 2 - Natureza jurídica - fundamento jurídico e legal - do pedido de restituição das parcelas pagas por Tarcísio, conforme
Código Civil, e extensão da restituição a ser perseguida, conforme entendimento do STJ

O segundo item, por sua vez, exigia que o candidato, com base no entendimento jurisprudencial do STJ e Código Civil,
abordasse qual a natureza jurídica - fundamento jurídico e legal - do pedido de restituição das parcelas pagas por Tarcísio,
bem como a extensão (integral ou com abatimento) de restituição perseguida.
Nesse ínterim, os recursos pediram duas ordens de modificações: o acréscimo do art. 475 do CC no quesito 2.2; a
admissão da argumentação de que natureza jurídica do pedido de restituição também seria a vedação do enriquecimento
sem causa (art. 884 do CC).
Em relação aos pedidos no sentido do acréscimo do art. 475 do CC na planilha de correção, é de se admitir para fins de
melhor objetivação do padrão de correção. De fato, o referido artigo também aborda a indenização pelas perdas e pelos
danos decorrentes da resolução por inadimplemento.
Por sua vez, sobre a vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) como sendo a natureza jurídica do pedido de
restituição, é importante dizer que, na doutrina e no ordenamento jurídico, o dano material/patrimonial, na modalidade de
danos emergentes não se confunde com a vedação ao enriquecimento sem causa. O Conselho da Justiça Federal, inclusi-
ve, tem enunciado sobre o tema, verbis: "A existência de negócio jurídico válido e eficaz é, em regra, uma justa causa para o
enriquecimento". Extrai-se, do referido enunciado, que o enriquecimento sem causa deve se aplicar para casos em que os
negócios jurídicos celebrados não passem pelo crivo da validade e da eficácia, ou seja, ainda no âmbito da sua formação.
Por exemplo, quando se declara a nulidade de alguma cláusula contratual e, por consequência, pede-se a devolução do que
fora pago em razão dela, é caso de ausência de uma causa jurídica para o enriquecimento (pois o que é nulo não deve
produzir efeitos). Já quando se busca a restituição de parcelas pagas pela resolução por inadimplemento, estamos no
âmbito da execução do contrato, que é desfeito no curso execução, após sua formação. Aqui, portanto, embora tenha havido
causa jurídica para as cobranças, a restituição do que se pagou se dá a título de perdas e danos, por danos emergentes.
Contudo, há de se ponderar que o comando da questão pedia o posicionamento jurisprudencial do STJ. E, conforme alguns
julgados mencionados nos recursos interpostos, o STJ mistura os conceitos de danos emergentes e enriquecimento sem
causa. Portanto, deve-se aceitar como fundamentação que a natureza jurídica do pedido de restituição também poderia ser
a vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
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Assim, proponho a seguinte redação do item 1 do quesito 2.2:
Quesito 2.2 Natureza jurídica - fundamento jurídico e legal - do pedido de restituição das parcelas pagas por Tarcísio,
conforme Código Civil, e extensão da restituição a ser perseguida, conforme entendimento do STJ. [valor: 0,70 ponto]
0 - Não abordou o assunto.
1 - O candidato informou que o pedido de restituição das parcelas pagas tem natureza jurídica de dano material/patrimonial,
na modalidade de danos emergentes, e mencionar que o fundamento legal se encontra no art. 402 e/ou 475 do Código Civil;
ou, alternativamente, informou que a natureza jurídica do pedido de restituição também poderia ser a vedação do enriqueci-
mento sem causa (art. 884, CC). [valor: 0,35 ponto]

Pelo exposto, opina-se pelo parcial deferimento dos recursos quanto ao quesito 2.2.

Item 3 - Cabimento ou não dos lucros cessantes ao caso, segundo entendimento do STJ.

Os recursos quanto a este item buscam a retirada da fundamentação acerca da forma de cálculo dos lucros cessantes
(média do aluguel que o comprador deixaria de pagar). Outros recursos pedem para se considerar a resposta oposta ao
padrão inicial, qual seja, de que seria necessária a indicação dos gastos com alugueres, pois o prejuízo a título de lucros
cessantes não pode ser presumido.
Nesse aspecto, em relação à retirada da fundamentação acerca da forma de cálculo dos lucros cessantes (média do
aluguel que o comprador deixaria de pagar), é certo que os recursos apontaram divergência no âmbito do STJ sobre o tema.
Portanto, a retirada do trecho pode ser realizada sem prejuízos à planilha de correção, pois ela já não apontava este aspecto,
como se pode perceber:
Quesito 2.3 Cabimento ou não dos lucros cessantes ao caso, segundo entendimento do STJ [valor: 0,80 ponto]
0 - Não abordou o assunto.
1 - O candidato respondeu que, segundo o STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucro
cessante durante o período de mora do promitente vendedor, porque o prejuízo do promitente comprador é presumido.

Por outro lado, em relação à aceitação do argumento contrário, não há de se admitir, tendo em vista que o comando da
questão buscava o posicionamento do STJ sobre uma relação jurídica específica: necessidade de comprovação ou não de
gastos com alugueres, pelo promitente comprador, para recebimento dos lucros cessantes, em razão da resolução da
promessa de compra e venda do imóvel por culpa do promitente vendedor. Os julgados que os candidatos colocam sobre
casos em que o STJ exigiu comprovação, para pedido de lucros cessantes, tratam de relações jurídicas diversas.
Assim, opina-se pelo parcial deferimento dos recursos quanto ao quesito 2.3, apenas para retirar da fundamentação do
padrão de respostas a forma de cálculo dos lucros cessantes (média do aluguel que o comprador deixaria de pagar).

4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados e nega-se
provimento aos demais argumentos, por não aplicáveis ou não fundamentados.

PARECER - QUESTÃO 3

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (P2 Questão 3) do
concurso em epígrafe.
Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o seguinte parecer:

1 OBJETO DA ANÁLISE

Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA. Em atenção
aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do concurso em epígrafe, passo a
analisar e emitir o seguinte parecer.
Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o fim de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada.
Neste particular, não competem aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada quesito, nos estritos termos do Edital do Nº 1 - TJBA - de 26 de
setembro de 2018.
Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre o valor atribuído a cada quesito da
questão mostram-se desarrazoados e não observam a independência da Banca Examinadora.
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES

A questão estava assim redigida:
Câmara municipal localizada em determinado estado federado aprovou projeto de lei que determinava aos cartórios do
município o condicionamento da alteração de prenome constante no registro civil de pessoas autoidentificadas como
transgêneros à comprovação de prévia realização de cirurgia de transgenitalização. No entanto, no âmbito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF) ajuizada pela entidade legitimada - a Associação de Transgêneros Brasi-
leiros (ATB) -, o STF concedeu medida liminar para suspender a vigência da referida lei municipal. Passados dois meses da
publicação da decisão de concessão dessa medida, o STF recebeu reclamação constitucional ajuizada também pela ATB,
em busca de estender os efeitos da liminar concedida na ADPF contra outra lei, esta aprovada pela câmara legislativa do
mesmo estado, de idêntico conteúdo da anterior lei municipal: determinava que a alteração de registro civil de transgêneros
fosse condicionada à comprovação da realização de cirurgia de transgenitalização, estendendo-se essa ordem a todos os
cartórios localizados no território daquele estado.

À luz das disposições constitucionais, da doutrina e do entendimento do STF, redija um texto abordando os seguintes
aspectos, relativos à situação hipotética apresentada:

1) a constitucionalidade da atuação do Poder Legislativo estadual na formulação de nova legislação de conteúdo idêntico ao
da legislação municipal suspensa após o deferimento da medida liminar pelo STF no âmbito de ADPF e o cabimento da
reclamação constitucional proposta pela ATB; [valor: 1,10 ponto]

2) a constitucionalidade, formal e material, das referidas leis municipal e estadual. [valor: 1,30 ponto]

Os recursos apresentados da questão estão centrados nos seguintes argumentos: 1)a ocorrência de  inconstitucionalidade
formal por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, com base no inciso I do art. 22 da
Constituição Federal de 1988 (a grande maioria dos recursos versa sobre esse ponto);2)a atribuição de pontuação integral
ao quesito 2.1 aos candidatos que fundamentaram a resposta no chamado efeito backlash (reação do Poder Legislativo);
inviabilidade da "fossilização da constituição" e na não adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes pelo
STF (como justificativa para a negativa de seguimento à reclamação) ou a sua adoção para aqueles que defendem o seu
cabimento; 3)o cabimento da reclamação constitucional em virtude da aplicação do inciso III do art. 988 do Novo Código de
Processo Civil, e 4) a defesa de que a lei estadual já nasceu sob a presunção de inconstitucionalidade em virtude do
julgamento do STF na ADI 4.275.
Com o objetivo de tratar objetivamente e em atenção aos detalhes que cercam os argumentos apresentados nos recursos
dos candidatos, o presente parecer passará a avaliar cada um dos pontos nos tópicos seguintes:

1 - Ocorrência de inconstitucionalidade formal por violação ao inciso I do art. 22 da Constituição

Assiste razão parcial aos recursos que pedem a atribuição de pontuação aos candidatos que fundamentaram a
inconstitucionalidade discutida na hipótese com base na violação à competência privativa da União para legislar sobre
direito civil, de acordo com o inciso I do art. 22 da CF, que diz o seguinte:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
(...)
XXV - registros públicos;

De fato, o argumento de que a inconstitucionalidade formal no caso discutido na questão pode ser referenciada tanto na
ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito civil quanto sobre registros públicos tem pertinência.
Embora a hipótese trate especificamente de lei que regula a atuação dos cartórios no registro de nome de  transgêneros
independentemente da comprovação da realização de cirurgia de transgenitalização, o que induz a competência privativa da
União, não se pode rejeitar a correção da posição daqueles que fundamentaram a inconstitucionalidade formal com base
no inciso I do art. 22, pois a alteração do nome diz respeito ao direito fundamental à personalidade, disciplinado pelo direito
civil. O que não exclui a adequação das respostas que designaram apenas o inciso XXV do art. 22 ou mesmo indicaram os
dois incisos como motivação da inconstitucionalidade formal.
Assim, justifica-se a inserção no padrão da resposta da questão 3 a menção ao inciso I do art. 22, admitindo-se corretas as
respostas que assim o fizeram tal qual a referência ao inciso XXV ou, ainda, aos dois dispositivos como fundamento da
resposta ao quesito.
Pelo exposto, opina-se pelo deferimento dos pontos destacados dos recursos quanto ao Tópico, na forma identificada no
padrão de respostas.

2 - O efeito backlash(reação do Poder Legislativo), a inviabilidade da "fossilização da constituição" e a teoria da transcendência
dos motivos determinantes na jurisprudência do STF
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Parte significativa dos recursos versaram sobre o chamado efeito backlash como fundamento para a rejeição da viabilidade
da reclamação constitucional contra a nova lei que repetia as disposições de lei municipal anterior sobre a alteração do
registro de que cuidou o caso hipotético da questão. Contudo, embora o argumento dos recorrentes faça sentido, não seria
razoável cobrar a menção expressa do termo "efeito backlash" para a atribuição da pontuação correspondente ao quesito.
Registre-se que o núcleo da cobrança diz respeito à constitucionalidade ou não da atuação do legislador (a constitucionalidade
da atuação do Poder Legislativo estadual na formulação de nova legislação de conteúdo idêntico ao da legislação municipal
suspensa após o deferimento da medida liminar pelo STF no âmbito de ADPF), e não à identificação precisa de uma
categoria doutrinária correspondente que possa justificar a resposta, o que seria demasiadamente restritivo numa questão
discursiva como a aqui tratada, e que daria margem, sem dúvidas, a uma série de recursos por parte dos candidatos que
não fizeram referência precisa ao chamado "efeito backlash". Ademais, o padrão indica justificadamente o fundamento para
a impossibilidade da extensão do efeito vinculante da liminar na ADPF ao legislador estadual, que consiste na motivação da
resposta tal qual entendimento doutrinário e jurisprudencial expressamente referenciados:

Contudo, é imperioso registrar que o alcance do efeito vinculante dos provimentos do STF - ainda que em sede de controle
concentrado de constitucionalidade - não alcança a atividade legislativa, como entende a doutrina:

Ao contrário da prática de outros países, a configuração do efeito vinculante no plano institucional brasileiro excluiu a função
típica do Poder Legislativo do dever de observância obrigatória às razões de decidir expostas pelo STF, seja por meio das
decisões em controle abstrato ou da edição das súmulas. Resulta desse entendimento o fato de que tanto o Congresso
Nacional quanto as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores podem aprovar leis e atos normativos com conteú-
do contrário ao exposto pelo STF nos julgamentos das ações diretas ou de súmula vinculante, nada impedindo a reiteração,
em lei ou ato diverso, de norma com idêntico e literal teor ao declarado inconstitucional pelo Tribunal. Importa, contudo,
observar que nem sempre a edição de novo ato legislativo com idêntico conteúdo importará em inconstitucionalidade
flagrante. É o caso, por exemplo, das hipóteses em que o STF tenha declarado inconstitucional uma lei A incompatível com
determinado artigo da Constituição, e, em seguida este artigo tenha sido alterado por força de Emenda Constitucional, cuja
interpretação abriga como compatível uma lei B aprovada posteriormente, com idêntico teor material ao da lei A.
Também os casos de declaração de inconstitucionalidade formal, cujo vício não tenha se repetido em processo legislativo
instaurado após a decisão da Corte, e que culminem na produção de lei ou ato idêntico, servem para exemplificar a
possibilidade de edição de norma de igual conteúdo à declarada incompatível com a Lei Maior, sem incorrer necessaria-
mente em nova inconstitucionalidade. Talvez o sentido de excluir o Poder Legislativo do efeito vinculante das decisões,
conforme reconhecido pelo próprio Supremo, esteja relacionado à concepção de que a manutenção do regime democrático
rejeita a ideia de qualquer imposição ao legislador que não seja decorrência direta do texto da Constituição. (Alexandre
Carvalho. Efeito vinculante e concentração da jurisdição constitucional. Brasília: Consulex, 2012, p. 248.)

Esse é também o entendimento do STF:

Reclamação. Pretendida submissão do Poder Legislativo ao efeito vinculante que resulta do julgamento, pelo STF, dos
processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Inadmissibilidade. Consequente possibilidade de o legislador
editar lei de conteúdo idêntico ao de outro diploma legislativo declarado inconstitucional, em sede de controle abstrato, pela
Suprema Corte. Inviabilidade de utilização, nesse contexto, do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de
recursos e ações judiciais em geral. Reclamação não conhecida. O efeito vinculante e a eficácia contra todos (erga omnes),
que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem,
unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de
produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria
versada em legislação anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fisca-
lização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF.
Doutrina. Precedentes. Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento processual da reclamação. (Rcl n.º 5.442-
MC, Rel. Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 6/9/2007). Reclamação. Cabimento para garantir a autoridade
das decisões do STF no controle direto de constitucionalidade de normas. Hipóteses de cabimento hoje admitidas pela
jurisprudência (precedentes), que, entretanto, não abrangem o caso da edição de lei de conteúdo idêntico ou similar ao da
anteriormente declarada inconstitucional, à falta de vinculação do legislador à motivação do julgamento sobre a validez do
diploma legal precedente, que há de ser objeto de nova ação direta. (ADIn n.º 1.850-MC, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
27/4/2001. No mesmo sentido:Rcl n.º 10.323-MC, Rel.ª Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 2/8/10.)

Por fim, a medida pretendida na reclamação visa obter a suspensão de vigência de lei editada pelo Poder Legislativo do
estado, que não figurou no polo passivo da ADPF ajuizada pela ATB. Assim, conclui-se pelo não cabimento da reclamação
ajuizada.

Assim, descabe acolher os recursos que pretendem a inclusão do chamado "efeito backlash" no padrão de respostas.
Igual é a razão para a negativa de acolhimento dos recursos que pretendem inserir o termo "fossilização da Constituição" no
fundamento do padrão de respostas. A menção específica a tal categoria explicativa da possibilidade de atuação do legisla-
dor em sentido contrário ao definido por entendimento do Supremo Tribunal Federal, embora adequada, não se mostra
indispensável para a correção da resposta e tampouco merece ser valorada com pontuação extra em relação às respostas
que não fizeram referência ao termo. Não se desconhece que tal categoria se ajusta à descrição da possibilidade de reação
do legislador, cuja manifestação - inclusive contrária à da Corte, decorre do princípio democrático e de razões da política e
não propriamente jurídicas, como a doutrina e a decisão acima reproduzidas destacam.
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Quanto à menção à teoria da transcendência dos motivos determinantes, como fundamento para a afirmação de que a
reclamação seria cabível ou o seu uso para justificar o descabimento, também não merece ser inserida no padrão de
respostas. A primeira razão é a de que a referência não é necessária para o alcance da resposta correta. A segunda é que,
como já exposto, nem o efeito vinculante das ações de controle abstrato alcança o legislador, então com maior razão não
cabe discutir a aplicação da transcendência dos motivos determinantes das decisões aos projetos, às iniciativas e às novas
leis editadas pelas Assembleias Legislativas. A terceira é que o próprio STF definiu ser inaplicável a teoria da transcendência
dos motivos determinantes na jurisdição constitucional no Brasil, então invocá-la quando o enunciado sequer tratou da
possibilidade não acrescenta valor à resposta. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVO-
CADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. À míngua de identidade material
entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão
deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, "l", da Magna Carta
rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes. 2. Agravo
regimental conhecido e não provido. (STF. AgR na Rcl 22.470/MA, rel. min. Rosa Weber, DJE nº 282, divulgado em 06/12/
2017)

Nesse sentido, devem ser rejeitados os recursos que pretendem a alteração do padrão com base nas alegações acima.

3 - O cabimento da reclamação constitucional em virtude da aplicação do inciso III do art. 988 do Novo Código de Processo
Civil

Alegam os recorrentes que a reclamação seria cabível por aplicação do inciso III do art. 988 do Novo Código de Processo
Civil, que diz o seguinte:
Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;

Pois bem, o caso tratado na hipótese da questão é distinto. Trata-se da discussão da viabilidade jurídica de reclamação
contra nova lei editada por Assembleia Legislativa Estadual, de conteúdo idêntico a outra lei suspensa por liminar em ADPF,
mas cuja constitucionalidade sequer foi discutida em ação autônoma de controle concentrado. Ou seja, no caso aqui
tratado, não há a presença de elemento central a justificar a incidência da disposição do NCPC acima reproduzida: a
decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria cabível a reclamação caso as autoridades municipais, os cartórios ou os
particulares aplicassem - em desacordo com a decisão do STF na ADPF, a lei municipal suspensa. Ou seja, desde que
houvesse aderência entre o ato reclamado, com base em lei suspensa por juízo liminar de inconstitucionalidade, e a
decisão do STF, cuja garantia de autoridade o Novo CPC e a Constituição buscam preservar. Nesse sentido:
(...) 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e
eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Preceden-
tes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de01/09/2017. 4. In casu, restou consignado, no bojo do ARE nº 841.804, que a "coisa julgada se
formou quando da inadmissão do primeiro recurso no Superior Tribunal deJustiça (em fevereiro de 2012), mantida nos atos
recursais subsequentes, de modo a afastar a incidência de prescrição porque não decorrido lapso temporal de 8 anos
desde o seu último marco interruptivo até o trânsito em julgado da decisão", sendo certo que os subsequentes juízos
negativos de admissibilidade recursal, realizados na origem, não obstam a formação da coisa julgada da decisão
condenatória. 5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é
inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 6. A prescrição é matéria de ordem pública, sendo
evidente a possibilidade de se reconhecer, exofficio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo
prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2015; HC
91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 12/2/2010). Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, eventual pedido de declaração de
extinção de punibilidade deve ser analisado pelo Juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para a análise
do pleito. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar
a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 8. Agravo regimental desprovido. (Rcl
25733 AgR / SP - SÃO PAULO
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO; Relator(a):  Min. LUIZ FUX; Julgamento:  17/09/2018; Órgão Julgador:  Primeira Turma)

 Nesse sentido, devem ser rejeitados os recursos que pretendem a alteração do padrão com base nas alegações acima.

4 -A defesa de que a lei estadual já nasceu sob a presunção de inconstitucionalidade em virtude do julgamento do STF na
ADI 4.275

Alguns recursos levantam a tese de que a nova lei, editada pela Assembleia Legislativa Estadual, já nascera sob presunção
de inconstitucionalidade em virtude da contrariedade do seu conteúdo ao decidido pelo STF na ADI 4.275/DF. Isso justificaria
a viabilidade da reclamação e fundamentaria as respostas dos candidatos que afirmaram a existência de
inconstitucionalidade material da nova lei, pois está em frontal desacordo com o entendimento do STF.
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Contudo, não assiste razão aos recorrentes nesse ponto. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência afirmam, de modo
uníssono, o princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Esse é um fundamento que rege a atuação do legisla-
dor democrático ainda quando ele, por deliberada vontade, resolva legislar contra entendimento expresso do STF, em uma
manifestação de reação às decisões da Corte. Sobre a presunção de constitucionalidade das leis vale destacar:
As leis e atos normativos, como os atos do Poder Público em geral, desfrutam de presunção de validade. Isso porque,
idealmente, sua atuação se funda na legitimidade democrática dos agentes públicos eleitos, no dever de promoção do
interesse público e no respeito aos princípios constitucionais, inclusive e sobretudo os que regem a Administração Pública
(art. 37). Trata-se, naturalmente, de presunção iuris tantum, que admite prova em contrário. O ônus de tal demonstração, no
entanto, recai sobre quem alega a invalidade ou, no caso, a inconstitucionalidade. Este, aliás, é o papel de uma presunção
em Direito: determinar que o ônus da prova é da parte que pretende infirmá-la.
Pois bem. Em um Estado constitucional de direito, os três Poderes interpretam a Constituição. De fato, a atividade legislativa
destina-se, em última análise, a assegurar os valores e a promover os fins constitucionais. A atividade administrativa, por
sua vez, tanto normativa como concretizadora, igualmente se subordina à Constituição e destina-se a efetivá-la. O Poder
Judiciário, portanto, não é o único intérprete da Constituição, embora o sistema lhe reserve a primazia de dar a palavra final.
Por isso mesmo, deve ter uma atitude de deferência para com a interpretação levada a efeito pelos outros dois ramos do
governo, em nome da independência e harmonia dos Poderes. (BARROSO, Luís Roberto, Cuso de Direito Constitucional,
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 343).

Nesse sentido, devem ser rejeitados os recursos que pretendem a alteração do padrão com base nas alegações acima.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados no tópico 1
(inserção do inciso I do art. 22 da Constituição no padrão de respostas) e nega-se provimento aos demais recursos, por não
serem aplicáveis ou não fundamentados.

PARECER - QUESTÃO 4 - JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (Questão 4) do
concurso em epígrafe.
Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o seguinte parecer:

1 OBJETO DA ANÁLISE

Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA.
Em atenção aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do concurso em epígrafe,
passo a analisar e emitir o seguinte parecer.
Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o fim de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada.
Neste particular, não competem aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada quesito, nos estritos termos do EDITAL Nº 1 - TJBA, DE 26 DE
SETEMBRO DE 2018.
Não se olvida que, expressamente, o edital do certame indica no subitem 9.8o seguinte dos candidatos:
9.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS (P2 E P3)
9.8.1 As provas escritas  têm o objetivo de avaliar o conteúdo -  conhecimento  do  tema, a capacidade de expressão  na
modalidade  escrita  e  o  uso  das  normas  do  registro  formal  culto  da  Língua  Portuguesa.  Ocandidato deverá produzir
os textos primando pela coerência e pela coesão.

Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre o valor atribuído a cada quesito da
questão são completamente desarrazoados e ferem frontalmente a independência da Banca Examinadora.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES

A questão estava assim redigida:
Marcos pretende explorar atividade de mineração de ferro em uma região de restinga localizada emárea de divisa entre os
estados da Bahia e de Pernambuco. Para tanto, solicitou o licenciamento ambientala órgão estadual de meio ambiente da
Bahia. Em resposta, o órgão, entendendo como dispensáveis arealização de estudo prévio de impacto ambiental e a
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elaboração do respectivo relatório de impactoambiental (EIA/RIMA) para a atividade de mineração, indeferiu o pedido de
licença de Marcos, justificandoque o empreendimento seria inviável, uma vez que restinga é área de preservação permanen-
te, não passívelde exploração.
Acerca da situação hipotética apresentada, redija, justificadamente e com fundamento na legislação pertinente, um texto
atendendo ao que se pede no aspecto 1 e respondendo aos questionamentos feitos nos aspectos 2 e 3.

1 Discorra sobre a competência do órgão estadual para analisar o pedido de licenciamento ambiental feito por Marcos.
[valor: 0,50 ponto]
2 Está correto o entendimento do órgão estadual quanto à dispensa de EIA/RIMA para a atividade de mineração de ferro?
[valor: 0,50 ponto]
3 Está correta a decisão que indeferiu o pedido de Marcos sob o entendimento de que o pretenso empreendimento seria
inviávelem razão da área que se pretendia explorar ser de restinga? [valor: 1,00 ponto] Se fosse verificada a viabilidade
ambiental doempreendimento, qual licença deveria ser concedida pelo órgão competente? [valor: 0,40 ponto]

Os recursos apresentados da questão estão centrados nos seguintes argumentos: 1) erro material no quesito 2.1 eutilização
do critério da extensão do dano da Res. CONAMA nº 237/97;2) aceitação art. 225,ª 1º, inciso IV, da CF, como passível de
pontuação;3)a utilização do código de mineração para respondere inviabilidade de se restringir à restinga;4)maior comple-
xidade da questão que pedia tipo de licença que avalia a viabilidade.

Item 1 - competência do órgão estadual para analisar o pedido de licenciamento ambiental[0,50]

Inicialmente, trata-se de conteúdo expressamente previsto no edital: "5  Repartição  de competências em matéria ambiental".
Quanto ao erro material, cabe prover os recursos, apesar disso não representar modificação na definição da pontuação.
No desdobramento do  item 2,  dos quesitos 2.1 e 2.2, há de fato equívoco pela ausência da palavra "não". Estão, portanto,
os quesitos em dissonância com o padrão de fundamentação, carecendo da inclusão da palavra "não", já que o órgão
estadual é incompetente para licenciar. De acordo com o quesito 2.1, o candidato receberá a pontuação integral quando
"respondeu justificadamente queo órgão estadual é competente". Contudo, como reconheceu o próprio padrão deresposta,
o licenciamento tratado na questão é de competência de órgão federal. Sendoassim, há de se reconhecer o provimento
parcial do recurso para retificar o erro material doquesito 2.1 (itens 1 e 2).O padrão de resposta passa a ter o seguinte
conteúdo:
Quesito 2.1
0 - Não respondeu ou indicou que o órgão estadual é competente;
1 - Respondeu que o órgão estadual não é competente, mas não justificou a resposta;
2 - Respondeu justificadamente que o órgão estadual não é competente.

Quanto ao segundo aspecto, os recursos não merecem provimento. Apesar da Resolução CONAMA 237/97 continuar
regulamentando o licenciamento ambiental, é pacífico o entendimento de que, com a edição da Lei Complementar nº 140/
11, as competências para licenciar são aquelas estabelecidas nos arts. 7, XIV, 8º, XIV e 9º, XIV. Não se aplica, portanto, a
noção de intenção do dano.
Não se pode considerar, portanto, resoluções CONAMA como passíveis de pontuação, pois o que estabelece que órgão
estadual não é competente para licenciar o empreendimento de mineração é o art. 7.º, inciso XIV, alínea "e", da Lei Comple-
mentar n.º 140/2011. Note-se, ainda, que a questão não perguntava sobre a competência suplementar ou supletiva.

Pelo exposto, opina-se pelo deferimento parcial dos pontos destacados dos recursos quanto ao quesito2.1.

Item 2 - dispensa de EIA/RIMA[0,50 ponto]

Não merecem acolhida os pedidos de pontuação pela indicação do art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal, pois este trata,
de maneira geral, sobre o dever do Poder Público de "exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publi-
cidade". Diversamente, o que a questão pretendia aferir do candidato seria a necessidade, ou não, de EIA-RIMA, o que está
regulamentado no art. 2.º da Resolução n.º 1/1986 do CONAMA.
Registre-se, ainda, que a Resolução n.º 1/1986 do CONAMA é objeto expresso do edital do concurso, incluído no item 18 da
matéria ambiental: "Estudo  de  impacto  ambiental:  conceito,  competências,  natureza  jurídica  e  requisitos da definição da
matéria ambiental."

Item 3-utilização de restinga, APP, por utilidade pública [0,50 ponto]

Não merecem acolhida os recursos, pois a conceituação de restinga deixa expressa sua relação com o mangue ou com as
dunas. Neste sentido, a Lei n.º 12.651/12 conceitua restinga no inciso XVI do art. 2º da seguinte maneira:
restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimen-
tação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico,
encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional,
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.
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Não bastasse isso, a própria fundamentação da decisão do órgão estadual do enunciado deixa claro que se tratava de uma
área de preservação permanente (APP). A própria questão dava a informação de que restinga era APP, ao afirmar o seguinte
"uma vez que restinga é área de preservação permanente", esperando-se do candidato o apontamento de que o equívoco
estava nela ser passívelde exploração.
Por último, o estado da Bahia detém essa vegetação no seu litoral, o que apenas confirma a sua configuração como APP
(SANTOS, Valdirade Jesus Santos. Restingas do Estado da Bahia: riqueza, diversidade eestrutura. Recife, 2013.Tese (Dou-
torado em Botânica) - Universidade FederalRural de Pernambuco, Departamento de Biologia, Recife,2013), o que, mais
uma vez, reforça a manutenção da questão.
Para que não reste nenhuma dúvida sobre a desnecessidade de qualificar as restingas, observe-se o seguinte julgado
sobre essa APP:

I PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade artigo 330
, I , do CPC . Desnecessidade de outras provas documentais, bem como de prova oral e pericial, para o deslinde. Sendo o
juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Precedentes.
Arguição preliminar afastada.
AÇÃO DEMOLITÓRIA. Edificação irregular, erigida sem qualquer licença dos órgãos públicos. Nem se diga que o apelante
supriria a falta de implemento das obrigações, caso tivesse oportunidade para fazê-lo, pois que desde o ajuizamento da
demanda permanece inerte e, sem embargo da existência de lei oportunizando a regularização, sequer procurou os orga-
nismos municipais para tal. Ademais, trata-se de edificação erigida em APP, ou seja, em região de restingas, legalmente
consideradas APPs. Resolução Conama n. 303 /2002 - que regulamenta o artigo 2o da Lei n. 4771 /1965 ( Código Florestal
), alínea ?a?, do inciso IX , do artigo 3o : as restingas consubstanciam-se em Áreas de Preservação Permanente. Estas são
consideradas ?espaços especialmente protegidos?, do qual trata o artigo 225 da Constituição Federal . Em verdade, de
acordo com a redação do inciso II do § 2o do art. 1o do Código Florestal sua importância é tanta, que independe de estarem
ou não cobertas por vegetação .(TJ-SP - Apelação APL 2588199720108260000)

Registre-, ainda, que O Código Florestal inclui mineração expressamente entre as hipóteses de utilidade pública, no termos
do art. 3º, inciso VIII:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
VIII - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbanoaprovados pelos Municípios,
saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão,bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia,
argila, saibro ecascalho; (Vide ADC Nº 42) (Vide ADIN Nº 4.903) (Vide ADIN 4937)

Por último, cabe pontuar que o julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 (julgado em 28.2.2018), além de
ainda não estar publicado ainda, não modificou a exceção de utilidade pública para mineração, mantendo-se integralmente
a conclusão e o acerto da questão.

Item4-licença prévia e viabilidade ambiental [0,40 ponto]

Por fim, a questão sobre a licença prévia era a mais simples e, por tal razão, a de menor pontuação, visto que a viabilidade
ambiental do empreendimento é o cerne do conceito de licença prévia, estabelecido no art. 8.º, inciso I, da Resolução n.º 237/
1997 do CONAMA.

3 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados e nega-se
provimento aos demais argumentos, por não serem aplicáveis ou não fundamentados.

PARECER - SENTENÇA CÍVEL

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (Sentença Cível) do
concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia.

Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o parecer que se segue.

1 OBJETO DA ANÁLISE

Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA.

Em atenção aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do referido concurso,
passo a analisar e emitir o seguinte parecer.
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Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o fim de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada.
Neste particular, não competem aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada item, nos estritos termos do EDITAL Nº 1 - TJBA - JUIZ SUBSTITUTO,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Não se olvida que expressamente o edital do certame indica que no item 20 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES
E CONHECIMENTOS) exigidas aos candidatos:
20.1 HABILIDADES
20.1.1 As questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio.
20.1.2 Cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
20.2 CONHECIMENTOS
20.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos no Anexo I deste edital.

Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre a valor atribuído a cada item da questão
são completamente desarrazoados e ferem frontalmente a independência da Banca Examinadora.

O enunciado da sentença cível teve a seguinte redação:

Daniel, de 25 anos de idade, solteiro e desempregado, conduzia automóvel de propriedade de Carla, de 42 anos de idade,
solteira e servidora pública, quando atropelou Pedro, de 10 anos de idade, que morreu no local do acidente. Os pais da
vítima, Marcos e Diana, ambos com 30 anos de idade e casados, ajuizaram, em desfavor de Daniel e de Carla, ação de
reparação por danos causados ao filho do casal.
Os autores da ação alegaram que: (i) a causa do acidente foi a conduta imprudente de Daniel, que dirigia em alta velocidade
na via quando atropelou Pedro, que faleceu em decorrência da colisão, conforme laudo anexado aos autos; (ii) Daniel não
parou o veículo para prestar socorro à vítima, como comprova um arquivo de vídeo anexado aos autos; (iii) o réu não tinha
carteira de habilitação e, mesmo assim, Carla emprestou o veículo para ele conduzi-lo. Por essas razões, requereram a
condenação de ambos ao pagamento de danos morais e de pensão mensal.
Em defesa, o réu alegou que: (i) o atropelamento se deu por negligência dos pais do menino, já que o acidente só aconteceu
porque Pedro tentou atravessar a rua enquanto brincava sozinho e desvigiado em frente de sua casa; (ii) inexistia nos autos
prova pericial que constatasse a velocidade excessiva do veículo que ele dirigia. Concluiu, então, que os pedidos autorais
deveriam ser julgados totalmente improcedentes, em razão da culpa exclusiva dos pais da criança, autores da ação, ou que
a indenização fosse fixada considerando-se a culpa concorrente dos pais.
Por sua vez, a ré alegou sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não havia nexo de causalidade entre a sua
conduta de emprestar o veículo e a morte do menor, mesmo que ela soubesse que Daniel não possuía habilitação, e que o
atropelamento ocorreu por culpa exclusiva dos pais do menino. Ao final, pediu a sua exclusão da lide e a improcedência do
pedido, em razão da culpa exclusiva apontada, e, subsidiariamente, que a fixação dos danos considerasse a culpa concor-
rente dos pais.
Os réus não arrolaram testemunhas. A testemunha arrolada pelos autores declarou que Pedro brincava com outra criança
e, ao atravessar a rua para buscar uma bola, foi atropelado por um veículo em alta velocidade, não tendo o motorista parado
para prestar socorro à vitima. Afirmou, ainda, que a rua era tranquila e que era habitual a presença de crianças brincando nas
calçadas.
O laudo da perícia realizada no veículo atestou que houve colisão entre o automóvel e um corpo flácido, possivelmente
humano. Concluída a instrução probatória, foram os autos conclusos para sentença.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES

Quanto ao mérito, os recursos apresentados giram em torno: 1) da necessidade de comprovação de culpa da proprietária
do veículo; 2) da inexistência de dano moral; 3) do valor da condenação; 4) do conhecimento do método bifásico; 5) da
existência de culpa concorrente dos pais; 6) do termo inicial da correção monetária; 7) da condenação em honorários; e 8)
da ausência de dados que apontassem para o arbitramento de pensão por morte.

No que diz respeito à responsabilidade da proprietária do veículo, não ha? que se falar em necessidade de comprovação da
sua culpa, porquanto a responsabilidade entre a proprietária do veículo e o terceiro condutor a quem emprestara o automó-
vel e que causou o acidente e? solidária e prescinde de demonstração de culpa da ré no evento danoso.
Nesse sentido, observa-se que o trecho da jurisprudência colacionada pelos candidatos não contraria o entendimento,
posto que em momento algum exigem a prova da culpa.
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A existência de dano moral pela morte do filho, no caso do enunciado, é pacífica no STJ, não havendo qualquer fundamento
que ampare a exclusão da exigência pela banca examinadora.
Quanto ao valor da condenação, a banca irá conferir pontuação para os candidatos que não se distanciarem muito do
esperado pela banca. O que se pretende é que os candidatos apontem a existência de dano moral a ser indenizado, o
fundamento, sendo que a fixação não pode ser irrisória e nem surreal.
Por sua vez, é totalmente cabível exigir do candidato o conhecimento do método bifásico, o qual, inclusive, é reconhecido
pelo STJ:

O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um
arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente
subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspon-
dência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor
corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em
conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).
5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em
si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva
da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. (REsp 1332366/MS)

Não há como negar que atualmente o método bifásico tem sido adotado no Superior Tribunal de Justiça como um meio de
definir o montante das indenizações por danos morais.
De acordo com o constante do enunciado, não há cabimento para a existência de culpa concorrente dos pais de Pedro, não
sendo cabível ao candidato criar fatos.
No que diz respeito à correção monetária e aos juros concernentes à indenização por danos morais, o padrão de resposta
não destoou do art. 406 do Código Civil e da Súmula n.º 54 do STJ, que define como termo inicial o evento danoso. Nesse
ponto, importante ressaltar que, usando da sua discricionariedade, a banca teve como importante a cobrança quanto ao
termo inicial para os juros.
A condenação em honorários advocatícios encontra previsão no art. 85, § 2.º, do CPC:

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.

Assiste razão aos candidatos quanto à alegação de que o enunciado da prova de sentença cível não continha dados que
apontassem para o arbitramento de pensão por morte.

Conclui-se por deferir parcialmente os recursos para excluir do padrão de resposta e da planilha de correção o arbitramento
de pensão por morte do filho.

3 CONCLUSÃO
 Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados pelas razões
expostas.

Parecer - Sentença Penal - TJ-BA

Trata-se de análise dos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas (Sentença Penal)
do concurso para Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia.
Realizada a leitura atenciosa de todas as alegações e todos os respectivos fundamentos apresentados nos recursos
interpostos pelos candidatos no certame, passa-se a emitir o parecer que se segue.

1 OBJETO DA ANÁLISE

Excelentíssimos Desembargadores, Membros da Comissão de Concurso e Comissão Examinadora do TJBA.
Em atenção aos recursos interpostos na fase de padrão de respostas das questões discursivas do concurso, passo a
analisar e emitir o seguinte parecer.
Cuida o presente parecer de analisar as observações e os argumentos trazidos nos recursos pelos senhores candidatos,
com o fim de verificar a necessidade de alterações ao modelo-padrão de respostas, elaborado antes da aplicação das
provas e que deve ser seguido para a correção das provas discursivas. Nesse sentido, busca-se sopesar as alegações e
analisar a viabilidade de se atender ao fundamento dos requerimentos, em confronto aos ensinamentos da doutrina e dos
normativos utilizados para embasar o padrão de respostas.
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Preliminarmente, cumpre assinalar que, em regra, os recursos são elaborados por candidatos que pretendem incluir no
padrão de respostas elementos, reflexões ou interpretações que se coadunem com o texto elaborado no dia da prova
discursiva, com o fim de tornar adequada e legítima sua própria argumentação ali esposada.
Neste particular, não competem aos candidatos questionar quanto à discricionariedade e à independência dos Membros da
Comissão de Concurso e Comissão Examinadora para tentar fazer ingerência no conteúdo exigido - devidamente previsto
no edital - ou mesmo nas pontuações atribuídas a cada item, nos estritos termos do EDITAL Nº 1 - TJBA - JUIZ SUBSTITUTO,
DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.
Não se olvida que, expressamente, o edital do certame indica que no item 20 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES
E CONHECIMENTOS) exigidas aos candidatos:

20.1 HABILIDADES

20.1.1 As questões das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio.
20.1.2 Cada questão das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
20.2 CONHECIMENTOS
20.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos no Anexo I deste edital.

Por esses motivos, os recursos que questionam sobre o conteúdo exigido ou sobre a valor atribuído a cada item da questão
são completamente desarrazoados e ferem frontalmente a independência da Banca Examinadora.
A situação hipotética da sentença penal descrevia:

Em dezembro de 2014, Severina, servidora pública de determinada secretaria municipal de desenvolvimento urbano, ocu-
pante de cargo no núcleo de aprovação de projetos, foi procurada por Francisco, conhecido corretor de imóveis e despa-
chante local, que ofereceu a ela o pagamento de R$ 5.000 em dinheiro para que providenciasse a aprovação célere de
determinado projeto de obra de imóvel residencial, com a respectiva emissão de habite-se. Severina aceitou a proposta e
providenciou a célere tramitação da documentação, tendo alterado internamente o procedimento de tramitação do feito.
Assim, em menos de um mês, Severina entregou a carta de habite-se a Francisco, que efetuou o pagamento conforme
combinado. Em agosto de 2015, Josué, proprietário de um imóvel localizado naquele município, pretendia a concretização
da venda desse bem por intermédio de financiamento imobiliário. Ao conhecer a fama de Francisco como ágil despachante,
contratou seus serviços para a expedição de habite-se, pelo valor de R$ 10.000. Dias após a contratação, Josué passou a
receber ligações e mensagens de Severina, autodeclarada sócia de Francisco. Nas mensagens, enviadas a Josué por
intermédio de aplicativo de mensagens privadas instalado em seu celular, Severina insistia que metade do valor acordado
lhe fosse entregue diretamente, em data e local a serem combinados. Sabendo que Severina era servidora pública munici-
pal, Josué desconfiou da situação e comunicou o fato à polícia, que o orientou a manter o contato com ela e combinar a
entrega do dinheiro. Em determinado dia daquele mesmo mês, conforme combinado, Severina foi ao encontro de Josué em
um estabelecimento comercial, tendo sido toda a movimentação - encontro e recebimento do dinheiro - filmada por câmeras
de sistema de segurança instaladas no local e monitorada por policiais, que, imediatamente após o recebimento dos
valores pela servidora, efetuaram a sua prisão em flagrante bem como apreenderam a quantia em dinheiro recebida e o
aparelho de celular que ela levava consigo. Em setembro de 2015, foi concedida ordem em habeas corpus pelo tribunal de
justiça local, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Severina. Durante a investigação, Josué entregou
voluntariamente seu aparelho celular à autoridade policial e permitiu a realização de exame pericial para análise de todos os
dados nele armazenados. Ainda, foi deferida judicialmente medida cautelar de busca e apreensão a ser realizada no
escritório de Francisco, além de autorizada a análise de dados de aparelhos celulares que fossem apreendidos naquele
local. Em decorrência de tal medida, foram apreendidos dois aparelhos celulares de propriedade de Francisco, bem como
duas agendas pessoais dele, nas quais constavam a indicação de valores e nomes de supostos clientes. Assim, foi
apurado e comprovado que ocorreu a expedição irregular de cinco cartas de habite-se ao longo dos últimos anos e que o
somatório dos valores recebidos por Francisco e Severina, incluído o que havia sido entregue por Josué, totalizava monta
em torno de R$ 100.000. Nesse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus, a qual foi recebida em 4/3/
2017, tendo sido indeferido o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor dos réus, sob o
argumento de que inexistiam os motivos autorizadores dessa medida. Em razão disso, os réus responderam ao processo
em liberdade. Nos autos, constava a informação de que Francisco fora condenado à pena de multa pela prática da contra-
venção penal de exercício irregular de profissão, tendo a sentença transitada em julgado em 12/3/2012. As citações foram
regulares e os dois réus apresentaram respostas à acusação. A instrução criminal ocorreu regularmente, oportunidade em
que foram ouvidos (i) Josué, que relatou toda a negociação feita com Francisco, os contatos via mensagens feitos por
Severina e o encontro que resultou na prisão dela em flagrante; (ii) Antônia, testemunha, servidora pública ocupante de cargo
de chefia no núcleo de aprovação de projetos e autorizações na secretaria municipal de desenvolvimento urbano onde
Severina trabalhava, que confirmou ter identificado cinco cartas de habite-se cujo trâmite fora realizado exclusivamente por
Severina e que tinham sido expedidas em tempo recorde de duas semanas a um mês, tendo sido constatada a omissão
das exigências previstas na legislação pertinente para realizar o feito; (iii) Josafá, testemunha, chefe de Severina à época
dos fatos, que afirmou desconhecer o esquema, apesar de confirmar serem suas as assinaturas constantes dos documen-
tos de habite-se, alegando que as assinaturas ocorriam na forma organizada por Severina, que gozava de sua confiança.
||429_TJ_BA_DISC003_01|| CEBRASPE - TJ_BA - Aplicação: 2019 Foram ouvidas, ainda, outras cinco testemunhas, todas
proprietárias de imóveis situados no município, que confirmaram ter pagado, cada uma, aproximadamente R$15.000 a
Francisco para que ele providenciasse a emissão de carta de habite-se de seus imóveis. Em interrogatório, Francisco optou
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pelo direito constitucional ao silêncio. Severina, por sua vez, confirmou o envolvimento nos ilícitos e o recebimento de
valores, alegando que assim agia porque passava por dificuldades financeiras. Afirmou, ainda, que nunca havia burlado
qualquer ato legalmente exigido e que apenas agilizava a tramitação dos procedimentos administrativos, evitando a exces-
siva burocracia do núcleo. Em sede de diligências complementares, foram juntados aos autos: a) laudos periciais dos
exames técnicos realizados em todos os aparelhos celulares apreendidos - incluído o de Severina, recolhido quando de sua
prisão em flagrante -, os quais evidenciaram, a partir das análises específicas dos dados de aplicativos de mensagens
privadas e áudios, intensa ligação entre os acusados, bem como a marcação de encontros com clientes para entrega de
documentos e realização de pagamentos, encontros esses a que chamavam de "cafezinho", os quais serviam como meios
para a execução dos crimes cometidos; b) laudo de exame pericial das agendas apreendidas no escritório profissional de
Francisco, que faziam referência aos nomes de vários proprietários de imóveis da região, com menção a valores avençados,
vinculados à expressão "cafezinho"; c) laudo de exame das imagens capturadas pelo sistema de segurança do estabeleci-
mento comercial onde ocorrera a prisão em flagrante de Severina; d) autos de apreensão dos processos administrativos
que documentavam a expedição das cinco cartas de habite-se mencionadas em depoimento e os seus respectivos docu-
mentos, o que demonstrou que as expedições ocorreram continuamente com liame temporal entre os delitos praticados
entre os meses de 2014 e 2015. As alegações finais foram feitas nos seguintes termos. O Ministério Público requereu a
condenação de cada um dos dois réus pelos crimes pelos quais haviam sido denunciados, pediu a aplicação das penas
dos crimes cominados a partir do cúmulo material e pugnou pela perda do cargo público da ré Severina. A defesa de
Severina alegou a nulidade da prova pericial produzida em seu aparelho celular apreendido durante a prisão em flagrante,
por não haver decisão judicial que autorizasse a quebra de dados, assim como requereu a absolvição da ré por insuficiência
de provas das condutas criminosas imputadas e pugnou pela desclassificação do crime a ela imputado para o delito de
advocacia administrativa, considerando que não houve omissão ou burla de nenhuma exigência legal para a expedição das
cartas de habite-se, mas tão somente a agilização do procedimento para a emissão dos documentos, em razão de seu
prestígio junto à chefia. A defesa de Francisco postulou a sua absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação da pena
prevista para o crime a ele imputado em seu patamar mínimo.

O enunciado, por sua vez, exigia do candidato:

Considerando os fatos relatados anteriormente, redija sentença criminal dando solução ao caso. Analise toda a matéria de
direito processual e material pertinente para o julgamento, classificando legalmente os delitos e fundamentando suas
explanações. Dispense o relatório e não crie fatos novos.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS RELEVANTES

Eminentes avaliadores, definido o objetivo acima destacado para a presente fase, cumpre analisar os recursos interpostos
e, nesse passo, destaco inicialmente, importantes considerações gerais para reflexão de Vossas Excelências, ainda que
ousando incorrer no excesso de zelo pelo destaque da reiteração de demonstração da atual fase do certame.
Pois bem. Adianto que, na fase seguinte desse parecer, serão abordados os temas detalhados pelos senhores recorrentes,
divididos por rubricas próprias preestabelecidas no padrão de resposta.
Entretanto, após cuidadosa leitura dos fundamentos dos recursos interpostos, parece, s.m.j. de Vossas Excelências, que o
que se pretendeu em tais apelos foi a adequação das mais diversas respostas apresentadas pelos senhores candidatos,
com pretensão de fazer incluir, no padrão de respostas, a solução por eles individualmente apresentada no dia do concurso
(sabedores os senhores recorrentes que, uma vez superada a presente fase, preclusa a possibilidade de considerar
totalmente correta a solução por tais respostas indevidamente apresentadas).
Quanto ao mérito, os recursos apresentados giram em torno dos seguintes argumentos, de acordo com os critérios a serem
verificados na prova, conforme padrão de resposta:

1)  Questões antecedentes - Partes essenciais da sentença criminal, na seguinte ordem

Os poucos recursos deste item centraram-se que o "dispositivo" da sentença estava anterior à dosimetria da pena da
sentença criminal, o que afetaria a ordem das partes essenciais da sentença. Ou seja, a ordem exigida não corresponde
com o conteúdo do padrão de resposta, especificamente quanto aos itens II (… fixação das penas individualizadas) e III
(dispositivo da sentença criminal), pois, conforme a ordem do padrão de resposta, o dispositivo da sentença precede à
fixação das penas individualizadas.
Nestesentido, os recursos devem ser deferidos para alterar no padrão de resposta, substituindo o termo "dispositivo" por
"disposições e determinações finais", já que a conclusão era dada a cada dosimetria da pena.

2) Questões gerais
Em se tratando de uma sentença penal, prova subjetiva, os valores para a fixação da pena podem ser variáveis.
Assim, devem ser deferidos os recursos para possibilitar que na fixação das penas poderão ser observados valores
diferentes sugeridos pela Banca no padrão de resposta, desde que esteja devidamente fundamentado, nos termos da
legislação, o que inclui a dosimetria da pena-base, da continuidade delitiva, da multa (e valor do dia-multa), o que também
influenciará na fixação do regime prisional, de acordo com o art. 33 do CP.
Com efeito, também se deve salientar para Vossas Excelências que a questão não traz nenhum elemento para fixação da
pena de multa e do dia-multa, assim, teria que analisar se o candidato teria dúvida em não "inventar" dados da questão, ou
inventar dados para cumprir a exigência legal.
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Outrossim, para fins de esclarecimentos, a possibilidade de aplicação dos arts. 44 ou 77 do CP, neste sentido, bem como
a fixação de valor mínimo de indenização (art. 387, IV, do CPP) não deverão ser levados em consideração para fins de
avaliação e pontuação, indeferindo os recursos com tais argumentos.
Atenta-se para a discricionariedade da Banca Examinadora, conforme acima referido.

3 ) Preliminar -                 Nulidade da prova pericial consistente na análise dos dados do aparelho celular da ré Severina,
apreendido quando de sua prisão em flagrante
A banca examinadora apresentou como padrão de resposta o seguinte: "Sendo assim, após a apreensão do aparelho
celular da ré Severina, ainda que em flagrância, era imprescindível que fosse requerida autorização judicial para analisar os
dados constantes no dispositivo móvel. Dessa forma, acolho a preliminar de nulidade da prova pericial relativa à quebra do
sigilo dos dados do aparelho celular da ré Severina, ressaltando que os demais laudos relativos aos aparelhos celulares do
réu Francisco e da testemunha Josué devem ser considerados legais e válidos".
Contudo, devem ser deferidos os recursos que pugnam pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida, porém, com a
rejeição da preliminar sob o fundamento na teoria da fonte independente, da descoberta inevitável, já que os fatos foram
provados por diversos outros meios, absolutamente independentes dos dados contidos no celular da ré, à luz do art. 157, §§
1º e 2º, do Código de Processo Penal. Ou seja, de fato, Josué disponibilizou, voluntariamente, seu celular para exame, fato
que conduz à conclusão de que a conversa levada a efeito por aplicativos de mensagens instantâneas foi regularmente
capturada, tornando desnecessária a perícia realizada no celular da ré.
Quanto aos aparelhos celulares de Francisco, apreendidos mediante autorização judicial, e ao de Josué, entregue volunta-
riamente, não há que se falar em ilegalidade das provas periciais baseadas nos dados neles contidos. Nesse sentido,
segue jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRO-
VA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido
no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das
provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. (RHC
51.531/RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, sexta turma, julgado em 19/4/2016, DJe 9/5/2016.)

Diante dessa jurisprudência, devem ser afastados os argumentos que tentam defender a legalidade da prova e, por esse
motivo, devem ser indeferidos.

4) Crime de corrupção passiva. Ré Severina
Alegam os candidatos que a ré Severina deveria também responder pelo crime de concussão, previsto no art. 316 do CP.
Isto porque a ré Severina, ao "insistir" que metade do valor acordado pela vítima fosse-lhe entregue diretamente em data e
local a serem combinados, aliado ao fato de que Josué sabia que ela era funcionária pública, amolda-se ao núcleo "exigir
indiretamente vantagem indevida", próprio do art. 316 do CP, tendo causado na vítima o temor próprio do crime de concus-
são, tanto que este procurou a polícia.

Neste particular, a terminologia utilizada pela situação hipotética "insistiu" pode levar o entendimento que seria "exigir" e não
"solicitar" ou receber previstos no art. 317 do CP.

5) Sobre a continuidade delitiva - réus Severina e Francisco
Há muitos recursos que sustentam que a situação não comportaria "continuidade delitiva" mas, sim, o concurso material de
crimes, conforme defendido pelo Ministério Público, com o argumento de ser posição do STJ.
Com efeito, encontra-se o posicionamento do STJ: "O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo
necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as
condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias. 2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito
temporal, há a indicação, nos autos, de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica reiteradamente
delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. 3.
Agravo regimental desprovido"(STJ AgRg no REsp 1747139/RS, DJe 04/02/2019).
No entanto, recentemente se entendeu que "(....) por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurispru-
dência  inferiram  implicitamente  da  norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade
delitiva, exigindo-se,  pois,  que  haja  um  liame  entre  os  crimes, apto a evidenciar   de  imediato  terem  sido  esses  delitos
subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de  um  plano  previamente  elaborado
pelo agente. 5. Nos termos da jurisprudência  desta  Corte, "inexistindo previsão legal expressa a respeito  do  intervalo
temporal  necessário  ao  reconhecimento da continuidade  delitiva,  presentes  os  demais  requisitos da ficção jurídica,  não
se  mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo  ter ultrapassado 30 dias" (AgRg no AREsp 531.930/SC, Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/2/2015, DJe   13/2/2015).   6.  No  caso,  resta  clara  a
configuração  da continuidade  delitiva  entre  os  crimes,  por restar demonstrado o liame  subjetivo  entre  as  condutas,
assim como preenchimento dos elementos   de  ordem  objetiva  necessários  para  a  concessão  do benefício.   Perpetrados
crimes   da   mesma espécie em comarca limítrofes, com o mesmo  modus operandi,  o  simples fato de ter decorrido prazo
um pouco superior a 30 dias entre a terceira conduta e a última conduta não afasta a viabilidade da concessão do referido
benefício. (HC 490707 / SC, DJe 01/03/2019).
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Por isso devem ser deferidos os recursos nesse sentido, permitindo que seja aceito o concurso material de crimes (e,
consequentemente, a procedência total da ação), se o candidato fundamentar o afastamento da incidência da continuidade
delitiva.
Além disso, quanto à fixação de 1/3 para aumento de pena no concurso continuado, devem ser também deferidos os
recursos que fixam esse aumento em patamar diferente daquele proposto no padrão de resposta.
De fato, decidiu o STJ que "A exasperação da pena do crime demaior pena, realizado em continuidade delitiva, será determi-
nada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração
de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3".  Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para
7 ou mais infrações (HC 490707 / SC, DJe 01/03/2019).
Assim, o dispositivo apontado pelo padrão preliminar pode ser entendido que foi omisso quanto à quantidade de crimes e
não há justificativa para a adoção da fração de 1/4 (que seria aplicável no caso de 4 delitos em continuidade). Na verdade,
o réu incidiu no crime de corrupção passiva 5 vezes (5 cartas de habite-se já expedidas irregularmente, sem que o conjunto
probatório dê suporte à condenação do réu pelo fato que culminou na prisão em flagrante da ré Severina - conduta de
solicitar vantagem indevida a Josué).
6) Da prisão em flagrante como elemento para condenação
Alegam os candidatos que o crime de corrupção passiva possui natureza formal e se consumou quando a solicitação da
vantagem econômica, por Severina, por meio das mensagens enviadas a Josué. A entrega do dinheiro, quando do encontro
entre Severina e Josué, é mero exaurimento do delito, o que torna inviável a lavratura do auto de prisão em flagrante,
invalidando as provas dali derivadas, dentre as quais a apreensão do telefone de Severina e o acesso aos respectivos
dados (teoria dos frutos da árvore envenenada).
Logo, a prisão em flagrante da ré Severina não pode ser utilizada como prova, uma vez que a mesma foi ilegal. Conforme
entendimento consolidado da jurisprudência, o crime de corrupção passiva na modalidade solicitar é formal, consumando-
se no momento em que a vantagem indevida é solicitada. Assim, o pagamento desta configura mero exaurimento do crime,
motivo pelo qual a prisão em flagrante neste momento revela-se ilegal.
No entanto, deve-se entender que a prisão em flagrante expressa na situação hipotética não contraria o momento de
consumação do crime em questão. Significa dizer que as hipóteses da prisão em flagrante (art. 302 do CPP) em nada viola
a consumação do crime de corrupção passiva, motivo pelo qual devem ser indeferidos os recursos.

7) Julgamento procedente "parcial"
Muitos recursos defendem que a ação penal deveria ser julgada procedente "parcial" e não "total" como indica o padrão de
resposta.
Isto porque, a pretensão acusatória deveria ter sido julgada parcialmente procedente, uma vez que incidiu no caso a
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, e não o cúmulo material (art. 69 do CP) como pretendia a acusação.
Neste sentido, devem-se ser deferidos os recursos para também admitir o julgamento procedente "parcial" se houver a
indicação da continuidade delitiva.
8) Dosimetria da pena - Crime de corrupção passiva. Ré Severina
Poucos recursos alegam que deveria aplicar a agravante do art. 62, IV, do Código Penal, visto que a questão informa que a
citada recebeu a vantagem ou mesmo a promessa de vantagem para a realização do ilícito penal. No entanto, não devem
prosperar, uma vez já ser elementar do tipo penal em tela, motivo pelo qual devem ser indeferidos.
Pelo Código Penal: Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime.

9) Do mérito - Crime de corrupção ativa.Réu Francisco
Alguns recursos, na linha que já foi referido à ré Severina, alegam que não há como considerar a prisão em flagrante de
Severina como elemento de autoria de Francisco, haja vista que a referida prova não menciona qualquer relação com
Francisco, de modo que deve ser desconsiderada a referida menção.
Pelos motivos acima, também já expostos, os recursos devem ser indeferidos.
Outros recursos sustentam que Francisco também deveria responder pelo crime de corrupção passiva.
Isto porque, na situação hipotética, restou reconhecido que os valores eram recebidos e divididos pelos réus, é inequívoco
que está, em conseguinte, admitindo que tanto Severina como Francisco incorreram nas sanções do artigo 317 do Código
Penal. Destarte, como cediço, o verbo RECEBER é exclusivo do delito de corrupção passiva, não havendo correspondência
no artigo 333 do Código Penal.
Alegam ainda que, a partir do primeiro crime cometido, começam a agir em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
ou seja, em concurso de pessoas, sendo que, na esteira do art. 30 do CP, as elementares do crime, se forem do conheci-
mento do coautor/partícipe, vão se comunicar. Assim, quando Francisco e Severina solicitavam de particulares as vantagens
ilícitas, ambos praticaram corrupção passiva, pois a elementar "funcionário público" passou a se comunicar, não havendo
que se falar em corrupção ativa. Não era mais Francisco que corrompia Severina, ambos atuavam juntos solicitando a
propina
Assim, seria inequívoco que, embora seja classificado como um crime próprio, o delito de corrupção passiva admite o
concurso de agentes, por caracterizar a condição de funcionário público uma elementar, nos termos do artigo 30 do Código
Penal. Além disso, a doutrina e a jurisprudência são pontuais ao reconhecer a possibilidade de coautoria e participação de
particular.
Os argumentos suscitados pelos candidatos são proporcionais, mas, diante da discricionariedade da Banca, deve ser
analisado e acolhido tal argumento, o que indicaria a alteração substancial no padrão de resposta.
Como sugestão alternativa, seria manter os crimes previstos no padrão de resposta, porém, não ser apenado o candidato
que defender a condenação de Severina também no art. 316, bem como a condenação de Francisco também no artigo 317
c/c o art. 30 do CP.
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10 ) Sobre a possibilidade da análise conjunta da dosimetria
Alguns recursos sustentam que seja permitida a dosimetria conjunta das penas dos réus, desde que, claro, evidenciadas
as particularidades de cada acusado quando da aplicação de cada fase do sistema trifásico.
Tratar-se-ia de medida adequada e razoável diante do diminuto espaço para construção de sentença de grande técnica (120
linhas somente) como a sentença penal, além de constituir conduta permitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste
sentido, para a Jurisprudência em Teses nº 26 (2) STJ: "Não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais
comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes".

11) Determinações finais da sentença
Alguns recursos sugerem considerar outros comandos, tais como apreciação negativa de sursis da pena.
Ainda que possam ser interpretados como comandos corretos, tais não são da praxe jurídica de apreciação em casos como
a condenação proposta.
Consequentemente, não há prejuízo na avaliação a indicação de outros comandos não expressos no padrão de resposta,
desde que devidamente aceitos como práxis forense, inexistindo qualquer pontuação maior ou menor, evitando-se violar o
princípio da igualdade.
De igual modo, deverá ser levada apenas como demonstração de domínio de conteúdo a manifestação sobre os valores e
os objetos apreendidos durante a persecução penal, nos termos do artigo 91 do Código Penal.

3 CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em acurada análise dos recursos, acata-se parcialmente os argumentos apresentados pelas razões
expostas e as devidas alterações realizada no padrão de resposta.

MINISTÉRIO PÚBLICO
 CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA Nº 04/2019 - CGMP/BA

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 29, XX, da Lei Complementar nº 11/96 c/c o art. 3º, V e §2º, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral,
resolve publicar, para conhecimento público, a escala de plantão dos Procuradores/Promotores de Justiça Corregedores,
atinente, maio/2019, na forma seguinte:

PERÍODO PROCURADORES/PROMOTORES DE JUSTIÇA CORREGEDORES SUPLENTES
02/05/2019 José Luiz da Fonseca Ricardo José André Rabelo
03/05/2019 Ricardo José André Rabelo Nidalva de Andrade Brito
06/05/2019 Nidalva de Andrade Brito Antônio Ferreira Leal Filho
07/05/2019 Nidalva de Andrade Brito Rita Maria Silva Rodrigues
08/05/2019 Antônio Ferreira Leal Filho Ricardo José André Rabelo
09/05/2019 Antônio Ferreira Leal Filho Nidalva de Andrade Brito
10/05/2019 Rita Maria Silva Rodrigues Antônio Ferreira Leal Filho
13/05/2019 Ricardo José André Rabelo João Paulo Cardoso de Oliveira
14/05/2019 Nidalva de Andrade Brito Rita Maria Silva Rodrigues
15/05/2019 Antônio Ferreira Leal Filho Ricardo José André Rabelo
16/05/2019 João Paulo Cardoso de Oliveira Antônio Ferreira Leal Filho
17/05/2019 Rita Maria Silva Rodrigues Nidalva de Andrade Brito
20/05/2019 Ricardo José André Rabelo José Luiz da Fonseca
21/05/2019 João Paulo Cardoso de Oliveira Ricardo José André Rabelo
22/05/2019 Antônio Ferreira Leal Filho Rita Maria Silva Rodrigues
23/05/2019 Nidalva de Andrade Brito Antônio Carlos Oliveira Carvalho
24/05/2019 José Luiz da Fonseca Ricardo José André Rabelo
27/05/2019 Ricardo José André Rabelo Nidalva de Andrade Brito
28/05/2019 Rita Maria Silva Rodrigues Antônio Ferreira Leal Filho
29/05/2019 Antônio Carlos Oliveira Carvalho Rita Maria Silva Rodrigues
30/05/2019 Antônio Carlos Oliveira Carvalho Ricardo José André Rabelo
31/05/2019 José Luiz da Fonseca Nidalva de Andrade Brito

Eu,                             Joana Pedreira Philigret Baptista, Secretária Geral da Corregedoria-Geral do Ministério Público, subscrevi.

GABINETE DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 26 de abril de 2019.

ZUVAL GONÇALVES FERREIRA
Corregedor-Geral do Ministério Público


