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DA EXTINÇÃO DO 
MANDADO DE SEGURANÇA
E SEUS EFEITOS JURÍDICOS
José Aras1 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tratar da extinção da ação do man-
dado de segurança, especialmente quando realizada sem resolução do mérito ante a 
ausência de uma ou mais condições da ação, e a consequente possibilidade de impe-
tração de um novo mandado de segurança – desde que sanados os vícios apontados no 
julgamento extintivo – ou da propositura de ação pelo rito comum, preservando, assim, 
a possibilidade do interessado perseguir a satisfação do seu direito. Para tal, faz-se ne-
cessária maior clareza nas decisões acerca da definição da forma de extinção da ação 
mandamental, considerando as especialidades do seu rito processual.
PALAVRAS-CHAVES: Mandado de Segurança. Especificidades. Extinção sem Re-
solução do Mérito. Nova Ação Judicial. Propositura. Viabilidade.
ABSTRACT: The purpose of this article is to deal with the extinction of the writ of 
mandamus, especially when performed without resolution of the merits in the absence 
of one or more conditions of the action, and the consequent possibility of a new writ 
of mandamus being filed - as long as they are remedied. the vices pointed out in the 
extinctive judgment - or in the proposition of action by the common rite, thus preser-
ving the possibility of the interested party to pursue the satisfaction of his right. To this 
end, greater clarity is needed in the decisions regarding the definition of the form of 
extinction of the mandamental action, considering the specialties of its procedural rite.
KEYWORDS: Security Command. Specificities. Extinction Without Resolution of 
Merit. New Judicial Action. Propositure. Viability.

1. Introdução

O tema relacionado à extinção do processo, por si só, traz diferentes implicações para o 
mundo do direito, notadamente quanto à possibilidade (ou não) da utilização de outra medida ju-
dicial para a satisfação do interesse do jurisdicionado, máxime, à luz da ocorrência do fenômeno 
da coisa julgada.

A importância do assunto é ampliada, ainda mais, quando relacionado à ação do mandado 
de segurança, ante as especificidades inerentes a seu rito processual especial, e, por conseguinte, 
a necessidade premente de adequar esse procedimento às regras gerais do processo civil acerca da 
extinção do processo, dentre aquelas previstas no Código de Ritos.

Esse trabalho visa, portanto, analisar as causas e determinar as consequências jurídicas de-
correntes da extinção da ação de mandado de segurança, notadamente nas hipóteses de decisões sem 
resolução do mérito por ausência de uma (ou mais) condições peculiares dessa ação.

Antes, contudo, cumpre tecer algumas considerações universais sobre o tema, considerando 
as noções relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou seja, os requisitos gerais 
de admissibilidade para que o conflito de interesses venha a ser conhecido pelo Poder Judiciário.

1. Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Professor de Direito Administrativo. Autor de livros jurídicos. E-mail: 
josearas@tjba.jus.br.

José Aras
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2. Dos Pressupostos Processuais e das condições da ação
Pressupostos processuais são requisitos para a existência e validade do processo, e que devem 

ser observados pelo magistrado quando lhe é apresentada uma demanda.
Para a existência de um processo devem ser observados, inicialmente, três requisitos: exis-

tência de uma lide (conflito de interesses), capacidade das partes (autor e réu têm que ser sujeitos de 
direito), e jurisdição (condição investida a um determinado órgão julgador).

Caso não sejam preenchidos os pressupostos acima referidos, não há que se falar em existên-
cia de processo, o que impede, inclusive, a extinção processual, mesmo porque não pode ser extinto 
algo que não existe. Ou seja, carecendo de qualquer dos requisitos supra listados, necessário se faz a 
declaração de inexistência processual.

Os dizeres do sempre lembrado Calmon de Passos confluem para o entendimento do quanto 
ora esposado, litteris:

A relação processual, como toda relação jurídica, pressupõe certos requisitos que informam a sua 
existência (jurídica) e outros que lhe emprestam, se existir, eficácia.
O haver um órgão jurisdicional é, sem dúvida, requisito de existência. Onde não há juiz não há juris-
dição. Não há ação. Não há relação processual. Tôda a atividade que seja desenvolvida por este falso 
juiz e em face deste falso juiz será, aquí, sim, do ponto de vista processual, um mero fato, simples 
atividade, porque sem nenhuma ressonância ao mundo do direito processual.
Também a capacidade de ser parte, vale dizer, a aptidão para ser sujeito de direito. Inexista ela e inexis-
tirá igualmente a relação processual. Bastaria pensar-se na hipótese do escravo que pleiteasse em juízo 
num regime em que lhe fosse negada a condição de pessoa. Contudo, assim nos parece, se quem age 
em juízo pode ser, em tese, sujeito de direito, a relação existe, sendo a capacidade para estar em juízo, 
no caso concreto, um pressuposto de natureza diversa.
(...)
Finalmente, como último pressuposto de existência da relação processual temos a petição de pro-
teção jurídica do autor. Não basta o órgão; não basta o sujeito; exige-se postulação que vincule 
aquêle a este.2

Contudo, os pressupostos processuais regulam não apenas a existência do processo judicial, 
mas, também, a validade do procedimento adotado.

Os pressupostos de validade, a teor do que consta no Código de Processo Civil, dividem-se em 
pressupostos subjetivos e objetivos.

São pressupostos subjetivos, em relação ao magistrado, competência e imparcialidade e, com 
relação às partes, capacidade processual e capacidade postulatória.

Por sua vez, os pressupostos objetivos são aqueles relacionados às regras atinentes ao próprio 
procedimento, a exemplo do respeito ao formalismo processual (pressupostos intrínsecos), bem como 
aqueles relacionados à existência de coisa julgada, litispendência, perempção, dentre outros defeitos 
processuais que impendem a análise da lide, sendo esses últimos, por isso mesmo, chamados de pres-
supostos “extrínsecos”, ou, “negativos”.

Ainda nos dizeres de Calmon de Passos:

Ao lado desses requisitos de existência, há requisitos que a doutrina qualifica de pressupostos de vali-
dade, isto é, exigidos para que a relação, existindo, seja eficaz.
Esta expressão “validade da relação processual” comporta um esclarecimento.
Satisfeitos os requisitos de existência, há relação processual válida, quando nada para a declaração 
da inexistência dos requisitos que autorizariam o exame do mérito, ou de qualquer deles exclusiva-
mente. Apenas para propiciar um exame do mérito é que ela se mostra inapta. De sorte que somente 
quando se correlaciona, de modo não justificável, ao nosso ver, a relação processual com o exame do 

2. PASSOS, José Joaquim Calmon de. A ação no Direito Processual Civil (Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, concorrendo 
à Catedra de Direito Judiciário Civil - 1960) Salvador: Juspodivm, 2014, p. 48/49.
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mérito é que se podem erigir os requisitos para seu exame em requisitos para a válida constituição 
da relação processual.3

Em suma, para que o processo possa se desenvolver de forma regular é necessário que o Poder 
Judiciário, por meio de um de seus órgãos, analise os requisitos que garantem a existência e validade 
do feito, salvaguardando o direito de ação dos jurisdicionados.

Por sua vez, as condições da ação igualmente configuram requisitos de admissibilidade da 
demanda. São elas: o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Vale salientar que a possibilidade 
jurídica do pedido não é mais condição da ação, à luz do artigo 17 do atual Código de Processo Civil.

Constatada a ausência de uma ou mais condições da ação, haverá a extinção do processo sem 
resolução do mérito, sendo o autor, nessas situações, carecedor de ação.

3. Petição Inicial e seus requisitos
A petição inicial é o instrumento da demanda, isto é, a forma pela qual o conflito a ser 

dirimido se apresenta ao Poder Judiciário, fazendo com que o Estado-Juiz possa exercer a sua 
função jurisdicional.

Para tanto é necessário que este instrumento, que dá origem ao processo, atenda a requisitos 
gerais e específicos definidos no Código de Processo Civil e nas demais leis que modelam procedi-
mentos especiais, a partir das especificidades do direito material litigado.

No atual Código de Ritos os mencionados requisitos gerais da petição inicial estão ins-
culpidos, notadamente, nos seus artigos 319 e 3204, e que perpassam desde a forma como será 
apresentada até as informações relevantes exigidas (fato, fundamentos, pedidos com suas espe-
cificações, dentre outras), bem como abarcam os documentos essenciais à propositura e análise 
do quanto buscado.

Conforme ensina Calmon de Passos5, a petição inicial:

[...] é projeto da sentença que se pretende obter. E na inicial o pedido é o projeto da conclusão que se 
deseja alcançar com a sentença do magistrado. Sendo impossível a efetividade do comando quando ele 
é impreciso relativamente ao que ordena, é impossível igualmente o pedido que não oferecem, à futura 
sentença, os elementos indispensáveis para que o comando dela emergente seja certo e determinado.

Assim é que se torna fundamental a análise acerca do preenchimento dos requisitos da peça 
exordial, com o escopo de, inclusive, evitar injustiça, fazendo com que alguém se torne réu em uma 
ação sem que esta seja processualmente viável.

Ausente algum dos requisitos apontados na legislação processual, deverá o magistrado, em 
prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito, intimar a parte interessada para efetuar a cor-
reção, na forma de emenda da petição inicial, com o intuito de possibilitar o regular processamento 

3. PASSOS, José Joaquim Calmon de. A ação no Direito Processual Civil (Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, con-
correndo à Catedra de Direito Judiciário Civil - 1960) Salvador: Juspodivm, 2014, pág. 49; destaques no original. 
4.. Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.
§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 
ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
5. PASSOS, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
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do feito, com fundamento no que dispõe o artigo 321 do Código de Ritos. A partir de então poderá o 
autor alterar, aditar ou reduzir a peça vestibular.

A alteração consiste em mudar qualquer de seus elementos, o que somente poderá ocorrer até 
a citação; contudo, o pedido e a causa de pedir poderão ser modificados até o saneamento do feito, 
desde que haja o consentimento do demandado, se já houver citação.

Também poderá ser efetivado o aditamento da petição inicial, ou seja, é facultado ao autor 
acrescentar novo(s) pedido(s), naturalmente até a citação do réu.

Por sua vez, ainda se mostra possível a desistência ou a renúncia de um (ou mais) pedido(s). 
No primeiro caso, até o oferecimento da contestação, independerá de anuência do réu, sendo esta 
condicionante caso exista a triangularização processual. Na segunda hipótese, poderá ser realizada 
independentemente de qualquer manifestação da parte acionada, por se tratar de renúncia ao direito 
que se funda a ação, ensejando, inclusive, a extinção com resolução do mérito, à luz do art. 487, III, 
“c” do CPC, não havendo, pois, possibilidade de nova propositura da ação.

Demais disso, estando apta a petição inicial, segundo as normas processuais, o julgador de-
verá realizar o juízo positivo de admissibilidade processual, e determinar o início do procedimento, 
oportunizando o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da análise de eventuais providências 
urgentes a serem anteriormente efetivadas.

Na hipótese de não preenchimento dos mencionados requisitos, bem como na ausência de 
regularização dos defeitos processuais apontados após a intimação para a correção, não haverá outra 
medida senão a extinção do processo em apreço, com o consequente indeferimento da petição inicial, 
nos moldes do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, hipótese que se coaduna com o 
artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal, não se olvidando as demais conjecturas que resultam na 
extinção do processo sem resolução do mérito, inclusive aquelas insertas nos incisos IV, V, VI, VII, 
IX, X, XI e XII, do artigo 337 da Lei Adjetiva.

Assim, em todas essas hipóteses a extinção do feito se dará sem resolução de mérito, facultan-
do à parte demandante, caso corrija o defeito processual, repropor a ação visando satisfazer o direito 
perseguido, consoante artigo 486 da lei processual vigente.

Não se pode deixar de salientar, ainda, que uma petição inicial apta, ou seja, sem vícios que 
invalidem a marcha processual, contribui para o bom funcionamento do Poder Judiciário, sendo certo 
que petições inaptas ensejam processos fadados ao insucesso, tornando-se fonte do congestionamento 
processual dos Tribunais, consoante se extrai das considerações de Barbosa Moreira, abaixo transcritas:

Deficiências técnicas na aplicação da norma são fontes de numerosas desgraças. Para começar, dão 
ensejo à inútil sobrevivência de boa quantidade de processos que decerto não contribuiriam como con-
tribuem para obstruir os canais judiciais se os juízes deles incumbidos manejassem com maior destreza 
os instrumentos que lhes oferecem os dispositivos do Código de Processo Civil concernentes ao inde-
ferimento da petição inicial e à extinção do feito qual modalidade do julgamento conforme o estado 
do processo (arts. 295 e 329, respectivamente). Isso pressuporia entre outras coisas, é óbvio, a posse de 
noções claras e seguras acerca de temas como a legitimidade para a causa, a impossibilidade jurídica 
do pedido, a litispendência e a coisa julgada, em que a dimensão técnica indiscutivelmente avulta. O 
emprego de melhor técnica reteria muitas iniciais no filtro do despacho liminar, e poria termo à marcha 
de muitos pleitos sem necessidade de audiência de instrução e julgamento – num e noutro caso, com 
cristalino lucro do ponto de vista da efetividade. Esta, vale insistir sofre danos múltiplos toda vez que a 
vida de um processo se estende mais que o necessário: a lamentar não há só o gasto supérfluo de tempo 
e energias que a procrastinação do desfecho, já por si, representa, mas igualmente as repercussões des-
favoráveis sobre a restante atividade do órgão judicial: onerado com essa carga podre, quiçá não tenha 
o juiz condições de dirigir com mão mais firme e operosa algum outro feito em que, por exemplo, seria 
oportuna a iniciática probatória oficial, para melhor esclarecimento dos fatos relevantes.6

6. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do processo e técnica processual. Disponível em http://ablj.org.br/revistas/revista7/revista7%20JOSE%20
CARLOS%20BARBOSA%20MOREIRA%20-%20Efetividade%20do%20Processo%20e%20tecnica%20processual.pdf. Acesso em 20/09/2020.
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Desta forma, torna-se impreterível (para os advogados, procuradores e defensores públicos) a 
elaboração criteriosa da petição inicial e, para os magistrados, a sua análise com sensatez, de maneira 
a conferir celeridade e segurança a todos os processos submetidos ao crivo da Justiça.

4. Da extinção sem resolução do mérito à luz dos pressupostos processuais próprios do 
Mandado de Segurança

Naturalmente que se inserindo no gênero “ação”, extingue-se o mandado de segurança, sem 
resolução do mérito, nas hipóteses insertas no artigo 485 do Código de Ritos, isto é, ante o reconhe-
cimento de perempção, litispendência ou coisa julgada, assim como se restar configurada a ausência 
de legitimidade ou de interesse de agir, dentre outras hipóteses mais genéricas previstas na legislação 
processual, inclusive aquelas que dão ensejo ao indeferimento da petição inicial.

Inobstante, além dos requisitos gerais contidos no Código de Processo Civil, o mandado de se-
gurança possui, fundado na lei que regulamenta o seu processamento e na jurisprudência construída 
em derredor do tema, pressupostos outros de procedibilidade, sem os quais não poderá ser implemen-
tado o rito especial destinado à proteção de direito líquido e certo, violado por ato (ou omissão) ilegal 
ou abusivo de poder.

Nesse sentido, anotamos, para os fins do presente artigo, quatro situações em que resta inviá-
vel a impetração do mandado de segurança ante a ocorrência de causas incompatíveis com o seu rito 
procedimental especial.

Trata-se de requisitos obstativos do processamento da ação mandamental. São eles: a ausên-
cia de prova pré-constituída, descaracterizando a ocorrência do direito líquido e certo; a impetração 
voltada contra um ato genérico e abstrato; a pretensão de reparação ou de condenação pecuniária 
envolvendo parcelas pretéritas à impetração, e a impetração quando ultrapassado o prazo decadencial 
de 120 (cento e vinte) dias.

Cumpre já adiantar que, configurada qualquer dessas hipóteses, haverá a extinção do man-
damus sem resolução do mérito, possibilitando, assim, em princípio, o manejo de outra ação judicial 
para a busca da satisfação do direito reclamado pelo interessado.

Vejamos nas linhas que seguem os requisitos indispensáveis à propositura da ação mandamental:

i. Da ausência do direito líquido e certo e da prova pré-constituída
Consoante decorre do próprio texto constitucional (art. 5º, XLIX), o mandado de segurança 

pressupõe a existência de direito líquido e certo, ou seja, aquele direito comprovado de plano, e que 
dispensa, portanto, dilação probatória para a sua demonstração.

Nele, pois, a prova deve ser documental e pré-constituída, ou seja, deve existir ao tempo da 
impetração, e ser suficiente para a transparência da juridicidade do direito vindicado.

Na lição do sempre lembrado Hely Lopes Meireilles:

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requi-
sitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido-
-e-certo é direito comprovado de plano. Se depende de comprovação não é líquido para fins de segurança7.

Também nos ensina Carlos Mario da Silva Velloso:

Muito importante, em termos práticos, diante do conceito de direito líquido e certo, é o problema da prova 
do mandado de segurança. Se os fatos devem ser  incontroversos, então a prova há de ser preconstituída, 
vale dizer, a prova há de ser documental, não podendo os documentos comprobatórios dos fatos padecer 
de dúvida, mesmo porque não se admite, no mandado de segurança, o incidente de falsidade.8.

7. MEREILLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª Edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2012.
8. SILVA VELLOSO, Carlos Mário da. Curso de Mandado de Segurança, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1986. 
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O direito líquido e certo, portanto, afigura-se indelével requisito da ação do mandado de se-
gurança, ao lado da possibilidade jurídica do pedido, do interesse de agir e da legitimidade de partes, 
sem as quais não se pode analisar o mérito da demanda.

Cumpre assinalar, acerca desse requisito, que há singela divergência doutrinária e jurispruden-
cial quanto à possibilidade de intimação do impetrante para sanar possível ausência de documento, na 
forma disposta no artigo 321, do CPC.

Nesse diapasão, no que se refere à ausência de prova pré-constituída, o artigo 6º da Lei 12.016/2009 
estabelece ser imprescindível para a propositura do writ a apresentação de todo meio de prova hábil a 
elucidar os fatos narrados, excepcionando, apenas “no caso em que o documento necessário à prova do 
alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a 
fornecê-lo por certidão ou de terceiro”, consoante parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

A título de solução para o caso acima apresentado, a norma define que o “ juiz ordenará, pre-
liminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, 
para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.”.

Contudo, não sendo a hipótese supra apresentada, bem como inexistindo documentos hábeis 
a comprovar a ilegalidade do ato que se pretende anular por meio da via mandamental, o órgão jul-
gador – seja mediante sentença, decisão monocrática ou acórdão –, deverá indeferir a petição inicial, 
consoante definição do artigo 10 da lei nº 12.016/2009, por ausência de requisito específico, ou seja, 
a prova pré-constituída, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em conformidade com o artigo 
485, I, do Código de Processo Civil.

Ou seja, constatada a ausência de comprovação inequívoca do direito vindicado e a impossibi-
lidade de dilação probatória em sede de ação mandamental, a extinção do processo sem resolução do 
mérito é medida que se impõe, ante a falta dessa condição específica da ação do mandado de segurança.

Caberá ao interessado, assim, buscar a satisfação do direito que alega ter nas vias comuns, em 
que terá à sua disposição todos os meios válidos de prova para demonstrar a juridicidade do seu pleito.

Vale consignar, por cautela, que se ficar demonstrada a ausência de certeza e liquidez do di-
reito do impetrante haverá análise meritória, sendo caso, portanto, de denegação da segurança com 
resolução do mérito, equiparado à hipótese de improcedência da ação (artigo 487, I, do CPC), solu-
ção jurídica essa apta a fazer coisa julgada material. Tal hipótese, entretanto, é distinta da retratada 
no presente trabalho, que tem como objeto precípuo as situações que ensejam a extinção da ação do 
mandado de segurança sem resolução do mérito.

ii. Da impetração do mandado de segurança contra lei em tese
De igual sorte, há que se registrar a impossibilidade de impetração da ação mandamental contra lei 

em tese, ou seja, quando inexiste ato específico e concreto que alcance a esfera jurídica do interessado, con-
soante entendimento do Supremo Tribunal Federal ao interpretar a súmula que trata sobre o tema, a saber:

Súmula. 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, 
na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado 
de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da valida-
de constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de 
inconstitucionalidade. (MS 34432 AgR, rel. min. Luiz Fux, p. j. 07-03-2017, DJE 56, de 23-03-2017).

Na vertente apresentada, devemos também concluir que a impetração da ação constitucional 
mandamental contra lei em tese deve ter como destino o seu não conhecimento, visto que, como dito 
alhures, trata-se também de um requisito para a apreciação do mandado segurança, qual seja, que o 
ato impugnado tenha consequências concretas.
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Mencionando Hely Lopes Meirelles, Francisco Antonio de Oliveira, esclarece:

Temos na doutrina (Hely Lopes Meirelles, ob. Cit. P. 17) que a lei em tese, como norma abstrata de 
conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não 
lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato 
concreto, para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua execução, venha a ser declarada 
inconstitucional pela via de mandamus.9.

A seu turno, dos ensinamentos do Professor Humberto Theodoro Júnior colhe-se a seguinte lição:

4. O mandado de segurança contra lei em tese
Uma indagação que se fez desde as origens do mandado de segurança é a de sua admissibilidade, ou 
não, contra lei em tese ou outros atos simplesmente normativos baixados pela Administração Pública.
Uma vez, porém, que se trata de remédio constitucional de natureza processual, dúvida não pode exis-
tir de que a ação de segurança não pode restringir-se ao exame e declaração de simples textos legais.
A condição de procedibilidade em juízo sempre se subordinou a um conflito concreto de interesses, de 
sorte que o Poder Judiciário não funciona diretamente com o órgão consultivo para interpretar, pura 
e simplesmente, a vontade da lei. Sua tarefa é a de compor litígios e é para pacificar os conflitos que 
interpreta a lei aplicável mas sempre em função de fazer atuar, in concreto, a norma legal.10.

Desse modo, o ajuizamento da ação em comento sem a observância desse postulado deve 
igualmente levar à extinção sem que haja o enfrentamento meritório, pois, de acordo com os ditames 
acima referidos do Supremo Tribunal Federal “O mandado de segurança não pode ser utilizado como 
mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, 
posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.”.

Assim, tem-se que a não observância dessa condição específica do mandado de segurança possui 
como consequência a não apreciação do mérito, facultando à parte acionante a possibilidade de ajuizar ação 
de rito distinto para discutir aquilo que não fora possível aferir pela mencionada via especial desse writ.

iii. Da pretensão de reparação ou de condenação pecuniária envolvendo parcelas preté-
ritas à impetração

Igualmente, a teor de consolidados posicionamentos jurisprudenciais (Súmulas 269 e 271, do 
Supremo Tribunal Federal), o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança e nem produz 
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à sua impetração, situações essas que, em regra, a 
propositura de ação pelo rito comum é o meio adequado para a satisfação desses interesses.

Hely Lopes Meirelles, sobre este aspecto, nos ensina que “O que a lei ressalva é a composi-
ção dos danos pelas vias ordinárias, exatamente porque essa indenização não pode ser obtida em 
mandado de segurança”.11.

Assim é que, as hipóteses em que a pretensão da parte autora for a cobrança de valores ou a 
pretensão de efeitos patrimoniais relativos a período pretérito ao momento da impetração do mandado 
de segurança, implicará na extinção da ação sem resolução do mérito quanto a esse(s) pedido (s), não 
se falando em ocorrência de coisa julgada material.

iv. Da impetração quando ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
Lado outro, o respeito ao prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração, contados do conheci-

mento ou da publicação do ato ilegal ou abusivo de poder, traz maiores consequências de aplicação prática ao 
tema da extinção da ação de mandado de segurança, tendo em vista a sua natureza, tida por “decadencial”.

9. ANTONIO DE OLIVEIRA, Francisco. Mandado de Segurança e Controle Jurisdicional, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982. 
10. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Mandado de Segurança e de Injunção, São Paulo, Editora Saraiva, 1990.
11. MEREILLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 34ª Edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2012. 
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Com efeito, o artigo 23 da Lei 12.016/2009 estabelece prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, para o manejo do mandamus, literis: “Art. 
23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Exsurge, destarte, mais um requisito específico para propositura da mencionada ação consti-
tucional, que não está previsto no rol genérico do Código de Processo Civil, estudado no item acima.

Como também dito em linhas anteriores, o lapso temporal acima transcrito é considerado “de-
cadencial”; contudo, o texto do referido dispositivo é didático ao afirmar que extinguir-se-á “o direito 
de requerer o mandado” (sic.), ou seja, a decadência quanto ao uso da ação em nada se assemelha à 
decadência do direito vindicado pelo interessado.

Trata-se, portanto, de uma decadência voltada, única e exclusivamente, à escolha do procedi-
mento, tendo em vista que a lei que regula o mandado de segurança não faz menção a qualquer direito 
material, apenas estabelecendo premissas necessárias à proteção destes por uma via processual espe-
cial, em tese, mais célere para o resguardo de direitos individuais e coletivos.

A inquietação relacionada à “decadência da ação” não é nova. Tratando sobre o tema, o Pro-
fessor Antônio Luís da Câmara Leal traz importantes questionamentos, a seguir:

Se a decadência tem por objeto o direito e não a ação, por que falam os autores em decadência da ação?
PLANIOL & RIPERT, tratando dos prazos prefixos, enumera diversas ações a eles subordinadas, tais 
como: a) a ação de rescisão da venda de imóveis por causa da lesão; b) as ações de nulidade do casa-
mento; c) a ação contestatória da paternidade; d) a ação contra o vendedor de imóvel por deficiência 
da extensão; e) a ação de revogação da doação por ingratidão; f) da ação por vício redibitório na venda 
de animais.
Também COVIELLO, RUGGIERO e BARASSI se referem à decadências de ações.
Dessa tese dos escritores, aceita pela jurisprudência, aplicando, em certos casos, o instituto da deca-
dência às ações, é que nasce tôda a dificuldade doutrinária em torno do assunto, nulificando os efeitos 
dissipadores das obscuridades, que a distinção apresentada, anteriormente, vinha produzir.
Como, pois, restabelecer a claridade e projetar luz sobre a questão?
Eis o problema culminante da doutrina da decadência, o qual não foi ainda satisfatoriamente resolvido 
pelos autores, mas que procuraremos solucionar.
77. Pôsto que o direito e a ação sejam essencialmente distintos, casos há em que como se identificam. 
Isso se dá quando o direito atribuído ao titular consiste precisamente em torná-lo efetivo por meio da 
ação judicial.
Se a ação não tem por finalidade proteger um direito a ela anterior, oriundo de um fato objetivamente 
diverso daquele de que se origina a ação, mas tem por fim fazer valer um direito que nasce, juntamente 
com ela, do mesmo fato, o direito e a ação se confundem.”12.

Temos, assim, que melhor seria a previsão de que o multicitado prazo de 120 dias se afiguras-
se, não como decadência, mas sim uma verdadeira perempção, ou seja, instituto de natureza unica-
mente processual que impede tão-somente a utilização da via processual do mandado de segurança 
quando ultrapassado esse interstício, evitando-se, assim, a ideia de “decadência”, que tecnicamente 
remonta à ideia de perda de um direito que não fora exercitado em seu prazo. Registre-se, contudo, 
que não se pode olvidar que a pretensão do legislador foi a de obstar eventuais efeitos em relação à 
suspensão ou interrupção da contagem do prazo para a sua impetração.

Nesse diapasão, cumpre trazer a lume os esclarecimentos de Câmara Leal:

É de decadência o prazo estabelecido por lei, ou pela vontade unilateral ou bilateral, quando prefixado 
ao exercício do direito pelo seu titular. E é de prescrição, quando fixado, não para o exercício do direi-
to, mas para o exercício da ação que o protege. Quando, porém, o direito deve ser exercido por meio 
da ação, originando-se ambos do mesmo fato, de modo que o exercício da ação representa o próprio 

12 CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da Prescrição e da Decadência – Teoria Geral do Direito Civil, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1959. 
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exercício do direito, o prazo estabelecido para a ação deve ser tido como prazo prefixado ao exercício 
do direito, sendo, portanto, de decadência, embora aparentemente se afigure de prescrição.
Eis como, em poucas palavras, fica o instituto da decadência claramente definido e explicado, dissipan-
do-se todas as dúvidas e obscuridades sentidas pelos escritores.
Pràticamente, para se saber se um prazo imposto à ação é decadência ou prescrição, basta indagar-se se 
a ação constitui, em si, o exercício do direito, que lhe serve de fundamento, ou se tem por fim proteger 
um direito, cujo exercício é distinto da ação. No primeiro caso o prazo é extintivo do direito e o seu 
decurso produz a decadência; e no segundo caso o prazo é extintivo da ação e o seu decurso produz a 
prescrição”.13

Também o Ministro Castro Nunes aborda o tema do prazo para a impetração do mandado de 
segurança nos seguintes termos:

Quer se trate de prescrição propriamente dita, quer de prescrição do direito de usar de certo rito 
processual, o que pelo decurso de certo prazo se dá é a extinção de um direito, mas aquela se pode 
interromper pelos meios legais, essa, não, porque são contínuos e improrrogáveis os prazos a que se 
condiciona o exercício do meio processual, princípio aliás expresso no art. 17 da lei n.º 191 e no atual 
Código, art. 26.
O legislador não usou das expressões ‘o direito de requerer mandado de segurança prescreverá...’, 
como estava no substitutivo; preferiu o verbo ‘extingue-se’, de sentido mais amplo e compreensivo. 
Conforme a natureza do direito, extingue-se este por prescrição (no sentido do direito civil) ou pe-
rempção (no sentido processual).
...
Examinei o assunto em autos, dentro desses mesmos princípios: ‘Não se trata a rigor de prescrição, 
mas de perempção de ação ou meio de partir.
É certo que para alguns escritores, mais apegados à tradição romana da prescriptio, a distinção não 
existe. Mas predominam os que sustentam que a extinção do direito de usar de certo meio processual, 
após o recurso de determinado lapso de tempo, é uma forma especial de extinção de direitos de índole 
processual, inconfundível com a prescrição pròpriamente dita. O citado art. 3.º da lei n.º 191, no seu 
enunciado, filiou-se a essa corrente – ‘O direito de requerer extingue-se...’, para significar que, decorri-
dos 120 dias contados do ato impugnado, perime o direito de usar do mandado de segurança.
É o mesmo sentido da déchéance dos franceses, e da decadenza dos italianos.
Não é a prescrição do direito ou relação jurídica, essa sim subordinada aos preceitos do Cód. Civil.14.

E arremata o Ministro:

Tanto isso é exato que, perempto o mandado de segurança, como perempto, se decorrido mais de 
um ano, o direito de usar do processo sumário do art. 13 da lei n.º 221, prescrito não estaria o direito 
ajuizado, sobrevindo às duas perempções sucessivamente figuradas, em tese, e exercitável pelos meios 
ordinários dentro de cinco anos.15.

Por isso mesmo é que o não colhimento da ação do mandado de segurança em razão do decur-
so do prazo de 120 dias não se coaduna, em definitivo, com a regra do atual artigo 487, II, do Código 
de Processo Civil, cujo acolhimento conduz à extinção da ação com resolução do mérito, operando 
coisa julgada e impedindo, por conseguinte, discussão judicial sobre o thema decidendum.

O caso, portanto, é de indeferimento da petição inicial, possibilitando, a todas as luzes, a pro-
positura de ação pelo rito comum, como dito, desde que observado o período prescricional inserto na 
legislação ordinária, notadamente no Decreto 20.910/32, que estabelece o prazo genérico de 5 (cinco) 
anos para a propositura de ação contra a Fazenda Pública, de onde emanam, em quase sua totalidade, 
os atos de autoridade.

13. CÂMARA LEAL, Antônio Luís da. Da Prescrição e da Decadência – Teoria Geral do Direito Civil, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1959.
14. NUNES, Castro. Do Mandado de Segurança e de Outros Meios de Defesa Contra Atos do Poder Público, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1961. 
15. NUNES, Castro. Do Mandado de Segurança e de Outros Meios de Defesa Contra Atos do Poder Público, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1961.
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Também nesse sentido, Castro Nunes, de há muito, já pontuava, com admirável maestria:

Será motivo de indeferimento liminar o ingresso do pedido depois de expirado o prazo de 120 dias, 
contados da ciência do ato?
Parece-me que sim. Não se trata, como vimos, de prescrição do direito, mas de perempção do reme-
dium juris. Se o juiz verifica, de início, que o prazo a que a lei subordina a admissão do mandado de 
segurança já se esgotou, deve indeferi-lo.16.

Cumpre ressaltar que esse prazo, mesmo que tido por “decadencial”, é considerado constitu-
cional, em virtude inclusive das interpretações que o Supremo Tribunal Federal vem realizando a res-
peito do tema, ressaltando, inclusive, a necessidade de preservação do direito objeto da ação quando 
a impetração ocorre em período superior a 120 dias.

Nessa senda:

[...] esta Corte já consolidou entendimento segundo o qual é constitucional lei que fixa prazo de decadência 
para impetração de mandado de segurança. Nesse sentido, a Súmula 632 desta Corte. No caso dos autos, 
verifico que a preliminar de decadência suscitada é procedente. (...) Contudo, o processo não é um fim em 
si mesmo. No presente caso, há razões peculiares que justificam avançar na análise do pedido autoral, no-
tadamente porque a impetrante é favorecida por decisão liminar concedida pelo então relator, min. Cezar 
Peluso, desde 10.11.2004. (MS 25.097, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 28-3-2017, DJE 93 de 5-5-2017).
Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Prazo decadencial de cento e vinte dias. Cons-
titucionalidade. Aplicabilidade da Súmula 632/STF. 1. Nos termos da Súmula 632/STF, é constitucional 
lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. O entendimento su-
mular busca amparo no fato de que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o 
direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (AI 498.551 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 28-4-2015, DJE 100 de 28-5-2015)

Em suma, sendo o mencionado prazo condição específica de impetração da ação pelo rito 
especial mandamental, o não atendimento desse pressuposto deve ter a mesma sorte das demais hipó-
teses aqui analisadas, cuja consequência é a aplicação do artigo 10, da Lei 12.016/2009, uma vez que, 
como visto, o transcurso do prazo de 120 dias não obsta a propositura de ação judicial outra, pelo rito 
comum, para a abjuração do direito do titular.

4.1. Da consequente possibilidade de renovação do mandado de segurança ou da propo-
situra de ação pelo rito comum

Na linha das reflexões feitas anteriormente, pode-se concluir que o mandado de segurança, 
além dos requisitos genéricos do Código de Processo Civil, possui pressupostos específicos que lhe 
conferem a condição de procedimento especial.

É sabido que o não atendimento dos requisitos da petição inicial resulta no seu indeferimento, 
com fulcro na regra geral descrita no artigo 330 do Código de Processo Civil, conduzindo à extinção 
da ação sem resolução do mérito

Portanto, se o Magistrado ou o Tribunal não aprecia o mérito, mas apenas rejeita o mandado 
de segurança por falta dos pressupostos processuais ou dos requisitos para a respectiva ação, haverá 
julgamento sem resolução do mérito.

Para fundamentar a solução sem resolução de mérito é necessário conjugar o mencionado 
artigo 10 da Lei 12.016/2009 com os artigos 485, incisos I ou IV, do Código de Processo Civil, a 
depender da hipótese, ou seja, se houver sido indeferida a petição inicial ou se ausente alguns dos 
pressupostos específicos para a propositura do mandamus, o que, em ambos os casos, possibilitaria 
novo ajuizamento para busca de tutela do direito material, cuja discussão se tornou inviável pela via 

16. NUNES, Castro. Do Mandado de Segurança e de Outros Meios de Defesa Contra Atos do Poder Público, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1961. 
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mandamental anteriormente eleita.
Cumpre enfatizar que a extinção da ação mandamental sem resolução de mérito não prejudica 

a reanálise do direito material de que se diz titular o impetrante, podendo tal renovação da ação ocor-
rer no mesmo Juízo em que intentada a ação anterior, em sendo possível sanar o vício que ensejou a 
extinção sem resolução do mérito, com novo “mandamus” dentro do prazo decadencial; ou, em não 
sendo esta a hipótese, como no caso do transcurso do prazo decadencial, podendo tal repropositura 
ocorrer através de ação pelo rito comum.

Todas essas hipóteses inserem-se, portanto, nas regras versadas pelos artigos 6º, §6º e 19 da 
sobredita lei, que são de clareza solar ao estabelecer:

Art.6. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 
apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda 
e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou 
da qual exerce atribuições.
...
§ 6º O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a 
decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.
...
Art. 19.  A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não 
impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos 
patrimoniais. (destaquei).

Frise-se, portanto, enfatizando a segunda hipótese, que a extinção da ação mandamental sem 
resolução de mérito não prejudica a análise do direito material eventualmente titularizado pelo ali 
impetrante, a quem fica assegurado o acesso às vias comuns, conforme jurisprudência cristalizada 
na Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal, literis: “Decisão denegatória de mandado de seguran-
ça, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”.

5. Conclusão
A tônica do presente trabalho é prevenir que a extinção da ação de mandado de segurança 

por ausência de uma das suas condições específicas acabe por prejudicar o exercício de direitos, 
através de pronunciamentos jurisdicionais em que se utiliza, genericamente, a expressão “denego a 
segurança”, como se se tratasse de situações de não acolhimento dos pedidos apresentados ao Poder 
Judiciário, na forma do art. 487 do Código de Processo Civil, conjuntura essa que se tem verificado, 
com inquietante frequência, em decisões desse jaez.

Ora, se por um lado é obrigação do advogado aprimorar a sua técnica processual para a es-
colha da via apropriada e da formulação adequada dos pedidos que envolvem a pretensão dos juris-
dicionados sob seus cuidados, por outro lado é também dever do magistrado atentar para a forma 
harmônica e cada vez mais clara de apreciação desses pedidos, especialmente nos casos em que a 
extinção da ação se consuma sem apreciação do mérito. O processo deve ser sempre entendido como 
meio de facilitar o acesso à justiça e de melhor entrega da prestação jurisdicional.

Destarte, com o fito de não embaraçar a renovação da ação mandamental ou a propositura de 
ação processada pelo rito comum, compete ao órgão julgador apreciar, com precisão técnica, a hipóte-
se de extinção da ação de mandado de segurança quando motivada pela ausência de um dos requisitos 
da petição inicial, sejam os genericamente insertos nos artigos 319 do Código de Processo Civil, à luz 
dos artigos 330, 337 e 485, da mencionada lei adjetiva, sejam as condições específicas insertas na Lei 
12.016/2009 e na jurisprudência pertinentes ao referido writ.

Conclui-se, portanto, a presente reflexão, ressaltando a necessidade de menção expressa nas 
decisões da forma da extinção da ação do mandado de segurança e do(s) artigos(s) pertinente(s) na 
parte dispositiva da decisão (sentença, decisão monocrática ou acórdão), a fim de oportunizar à parte 



30

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

interessada a propositura de ação pelo rito comum ou mesmo da renovação do próprio mandado de 
segurança, quando sanados os vícios antes observados. E isso, registre-se, sem os embaraços de fu-
turas arguições preliminares comumente arguidas quando o mandado de segurança anterior é extinto 
sem a menção expressa de que não houve análise do mérito.

Destarte, se possibilita o efetivo exercício dos direitos individuais e coletivos, garantindo uma 
prestação jurisdicional célere e justa, em nítido compasso com o sentido teleológico do Poder Judici-
ário e com o cumprimento do dever por aqueles investidos nessa importante e nobre função de julgar.
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Resumo: Busca-se analisar a participação dos membros de grupo nos procedimentos de jul-
gamento de casos repetitivos (IRDR/REER), com o objetivo de demonstrar que se trata de uma in-
tervenção singular, que não se assemelha a outras formas de intervenção de terceiros e se funda no 
interesse jurídico destes indivíduos na certificação da questão de direito, a partir da fixação de uma 
tese jurídica que afetará suas respectivas esferas jurídicas ou da formação de um precedente judicial 
que poderá afetá-los no futuro.

Palavras-chave: Processo coletivo – Julgamento de casos repetitivos – Intervenção – Mem-
bros de grupo – Interesse jurídico

Abstract: This paper intends to analyze the intervention of group members in the trial of stan-
dard-solution procedures, with the goal of demonstrating this is a unique intervention, that doesn’t 
resemble with others forms of intervention and it is based on the legal interest that these individuals 
have in the interpretation of the question of law, with the establishment of an standard-solution that 
will affect their respective legal positions or a judicial precedent that could affect them in the future.

Keywords: Collective Redress – Standard-solution procedures – Intervention – Group mem-
bers – Legal interest

Sumário: 1. Introdução. 2. Fundamento e previsão legal. 3. Natureza jurídica. 3.1. Generalida-
des. 3.2. Membro de grupo v. amicus curiae. 3.3. Membro de grupo v. assistente. 3.4. A intervenção 
dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos como nova espécie de intervenção de ter-
ceiro. 4. A atuação dos membros de grupo: legitimidade ad actum, contribuição argumentativa e grau 
de interesse. 5. Variedade e complexidade das participações durante o procedimento de julgamento 
de casos repetitivos. 6. Notas Conclusivas. Referências Bibliográficas.

1. Introdução

17. Este artigo é também resultado do grupo de pesquisa “Transformações nas teorias sobre o processo e o Direito processual”, vinculado à Universidade 
Federal da Bahia, e do grupo de pesquisa “Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo”, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo, ambos 
cadastrados no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq respectivamente nos endereços dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7958378616800053 
e dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0258496297445429. O Grupo de Pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo (FPCC) é financiado pela 
FAPES - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, sendo esta obra um veículo de divulgação das informações e pesquisas 
feitas pelo Grupo em relação ao Caso Samarco (Desastre do Rio Doce). Ambos os grupos são membros fundadores da “ProcNet – Rede Internacional de 
Pesquisa sobre Justiça Civil e Processo contemporâneo” (http://laprocon.ufes.br/rede-de-pesquisa).
18. Pós-doutorado (Universidade de Lisboa). Livre-docente (USP). Doutor (PUC-SP). Mestre (UFBA). Professor-associado na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia (graduação, mestrado e doutorado). Diretor Acadêmico da Faculdade Baiana de Direito. Membro da Associação Inter-
nacional de Direito Processual (IAPL), do Instituto Iberoamericano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação 
Norte e Nordeste de Professores de Processo e da Associação Brasileira de Direito Processual. Advogado. fredie@terra.com.br. 
19. Pós-doutor em Processos Coletivos Università degli Studi di Torino (Unito). Doutor em Teoria e Filosofia do Direito na Università degli Studi di 
Roma Ter (Uniroma3). Doutor e Mestre (UFRGS). Professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Promotor de Justiça no 
Estado do Espírito Santo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual 
(IIDP). Membro da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente) e do MPCon (Associação Nacional do Ministério Público do Con-
sumidor (Abrampa). hermeszanetijr@gmail.com. 
20. Mestre em Direito Processual na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo 
– UFES. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Participante do Grupo de Pesquisa “Fundamentos do Processo Civil Contempo-
râneo” (UFES). Professor em cursos de Pós-Graduação. Assessor Jurídico no Ministério Público do Espírito Santo. gugalves2003@gmail.com. 
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O processo coletivo é identificado a partir da existência de uma relação jurídica litigiosa cole-
tiva. Uma relação jurídica é coletiva se em um de seus termos, como sujeito ativo ou passivo, encon-
tra-se um grupo de pessoas, isto é, está-se diante de um processo coletivo se a relação jurídica litigiosa 
envolver direito (situação jurídica ativa) ou dever/estado de sujeição (situações jurídicas passivas) de 
um determinado grupo21.

Uma das espécies identificadas em razão do conceito apresentado acima, o julgamento de ca-
sos repetitivos (art. 928, CPC) é classificado como processo coletivo, pois, a partir da instauração de 
um incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de um dos procedimentos de recursos 
extraordinário e especial repetitivos (REER), formam-se diversos grupos cujos membros possuem 
interesse na interpretação que será dada à questão de direito objeto desses incidentes.

A partir da formação desses grupos surge a situação jurídica coletiva consistente no direito à 
certificação da questão de direito, por meio da fixação de uma tese jurídica que será aplicada a todos 
os processos suspensos que discutem essa questão de direito (arts. 985, I e 1.040, CPC) e por meio da 
possível formação de precedente judicial a ser aplicado às causas futuras (arts. 927, III e 985, II, CPC).

Partindo dessa premissa, este artigo pretende analisar um dos muitos temas que vêm sendo 
discutidos em âmbito doutrinário, a partir da inserção do modelo de julgamento de casos repetitivos 
no direito brasileiro: a participação dos membros de grupo nos procedimentos do IRDR/REER.

Em que pese possuir dispositivos expressos quanto a essa matéria (arts. 983 e 1.038, I, CPC), 
o Código de Processo Civil não disciplinou essa participação de forma exaustiva, deixando em aber-
to questões como: qual é o fundamento dessa participação? Qual é a sua natureza? Assemelha-se a 
alguma forma de intervenção de terceiros já existente? Todos os indivíduos que possuem interesse 
na controvérsia poderão intervir no procedimento de julgamento de casos repetitivos? Se sim, com a 
mesma intensidade? Quais são os atos que estes indivíduos poderão praticar?

É sobre essas questões que recairá a abordagem deste estudo, com o objetivo de defender que 
a participação dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos não se assemelha a outras 
clássicas formas de intervenção de terceiros, sendo uma intervenção singular, que se fundamenta no 
interesse jurídico que estes indivíduos possuem na certificação da questão de direito, a partir da fixa-
ção de uma tese jurídica que irá afetar suas respectivas esferas jurídicas ou de um precedente judicial 
que poderá afetá-los no futuro.

2. Fundamento e previsão legal
Para mais bem compreender a intervenção dos membros de grupo, é preciso ter em mente que 

um dos fins primordiais do julgamento de casos repetitivos é uniformizar a interpretação de uma ou 
mais questões de direito que vêm gerando decisões conflitantes, o que é feito: (i) por meio da fixação 
de uma tese jurídica, considerada como a externalização do entendimento que foi firmado acerca da 
interpretação conferida à questão de direito e (ii) por meio da formação de um potencial precedente 
judicial, a partir da unidade fático-jurídica das causas-piloto e da interpretação dada à questão de 
direito pelo tribunal.

Uma vez fixada, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que foram suspensos a partir 
da instauração de um IRDR/REER, vinculando todos os sujeitos que figuram nos polos ativos e pas-
sivos das demandas suspensas. O grupo formado pelas partes dos processos sobrestados sempre será 
afetado diretamente pelo julgamento do IRDR ou de um dos REER, pois “a aplicação da tese definida 
no incidente dar-se-á pela simples incorporação da conclusão do tribunal julgador como premissa no 
processo originário”22. Sendo assim, seja qual for a interpretação dada à questão jurídica, os órgãos 
jurisdicionais deverão aplicar a tese jurídica como premissa de julgamento nas ações ajuizadas e so-

21. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Conceito de Processo Jurisdicional Coletivo. Revista de Processo, v. 229, mar./2014, p. 273-280; DIDIER 
JR., Fredie. Código Modelo de Procesos Colectivos un diálogo iberoamericano comentarios artículo por artículo (org.: Antonio Gidi y Eduardo Ferrer Mac-
-Gregor). México DF: Porrúa, 2008; DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Processo coletivo passivo. Revista de Processo, v. 165, nov./2008, p. 29-43.
22. CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 976 a 987 do CPC. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários 
ao novo Código de Processo Civil. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1465. 
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brestadas (arts. 985, I e 1.040, CPC). 
A tese jurídica poderá tanto beneficiar quanto prejudicar as partes dos processos sobrestados, 

sem que lhes seja garantido o direito amplo ao contraditório, ao menos não em seu modelo tradicional. O 
contraditório, nesse momento, se limitará à discussão sobre se o caso sobrestado tem ou não alguma dis-
tinção; a correção ou incorreção da tese é debatida no procedimento de julgamento de casos repetitivos.

Por outro lado, uma vez formado precedente judicial a partir do julgamento de casos repetitivos, 
a ratio decidendi desse precedente será aplicada a todos os processos futuros que discutam a mesma 
questão de direito que foi objeto de IRDR ou de um dos REER (arts. 927, III e 985, II, CPC), vinculando 
os órgãos jurisdicionais que devem respeito ao precedente e também os indivíduos que poderão ter suas 
esferas jurídicas afetadas pelas repercussões causadas pelo precedente judicial formado.

Exatamente por esse motivo, é crucial reduzir o déficit de contraditório durante o procedimen-
to de fixação da tese jurídica e de formação do precedente judicial, garantindo participação demo-
crática no trâmite do IRDR/REER, por meio da criação de instrumentos e canais de comunicação, 
que possibilitem a participação das partes dos processos sobrestados que estarão sujeitas à eficácia 
vinculativa pro et contra da tese jurídica. Da mesma forma que possibilitar a presença de indivíduos, 
que poderão ser afetados pela eficácia vinculante do precedente judicial durante um procedimento que 
estabilizará/modificará, prospectivamente, a interpretação de uma determinada questão de direito, 
significa também garantir participação em contraditório e legitimar ainda mais o modelo brasileiro de 
precedentes normativos formalmente vinculantes23.

Dessa forma, em que pese possuírem efeitos e justificativas distintas, as intervenções das 
partes dos processos sobrestados e dos indivíduos potencialmente atingidos pela formação do pre-
cedente se fundamentam na necessidade de observância do direito fundamental ao contraditório e 
à ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88) no decorrer do trâmite dos procedimentos de julgamento de 
casos repetitivos.

Atento a essa questão, estabeleceu-se, nos arts. 983 e 1.038, I do CPC, uma espécie nova de 
intervenção de terceiros: os indivíduos possuidores de interesse na controvérsia que está sendo dis-
cutida no IRDR/REER poderão neles intervir.

Inserem-se, nessa hipótese de intervenção, membros de dois grupos formados por sujeitos que 
possuem interesse na controvérsia: (i) as partes dos processos sobrestados; (ii) e aqueles indivíduos 
interessados na formação do precedente.

Há, contudo, uma diferença a ser apontada entre a intervenção das partes nos processos trami-
tando, afetados pelo IRDR ou REER como técnica de julgamento de casos repetitivos, e daquelas que 
poderão ser afetadas futuramente pelo precedente. Um grupo é formado pelos interessados que têm 
processos tramitando e outro por aqueles sobre os quais os eventuais impactos do precedente formado 
poderão surtir efeito. As duas hipóteses implicam diferentes graus de interesse jurídico a justificar a 
intervenção de forma mais ou menos intensa dos membros do grupo respectivo.

Assim como, em razão da multipolaridade dos procedimentos de julgamento de casos repeti-
tivos, ainda é possível se identificar a existência de subgrupos dentro de cada um dos grupos. Nunca 
haverá uma unidade completa acerca da interpretação que deverá ser conferida para a questão de 
direito, o que faz com que surjam diferentes subgrupos. Por exemplo, dentro do grupo das partes dos 
processos sobrestados, poderão existir um subgrupo que defende a interpretação x, um subgrupo que 
defende a interpretação y e ainda um outro que compreende que a interpretação z é mais adequada. 
A identificação desses subgrupos é crucial para uma adequada resolução da questão, tendo em vista 
que, quanto maior for a participação dos respectivos representantes dos subgrupos, maiores serão as 
chances de que todos os fundamentos que cercam a questão sejam analisados e, consequentemente, 
23. Como pontua Antonio do Passo Cabral: “Ao pensarmos nestes incidentes, que tendem a multiplicar a vários processos uma conclusão sobre uma 
questão comum a todos eles, devemos refletir sobre formas de fomentar a participação no incidente e reduzir os déficits de contraditório. Com isso, pen-
samos em neutralizar ou diminuir as objeções acerca dos efeitos do julgamento do incidente, e sua extensão subjetiva aos não participantes” (CABRAL, 
Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos. In: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da (Coord.). Julgamento de Casos repetitivos (Grandes Temas do NCPC). v. 10. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 57). Sobre o tema, vale cf.: ALVES, Gustavo 
Silva. Ações coletivas e casos repetitivos: a vinculação das decisões no processo coletivo. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 183-235. 
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menor será o espaço para rediscussão da interpretação conferida por falta de um debate abrangente e 
exaustivo dos fundamentos que cercam a questão.

Assim, além das típicas formas de intervenção do Ministério Público (arts. 976, § 2º, CPC e 
1.038, III, CPC), dos possíveis terceiros intervenientes nas causas-piloto, de experts durante a audiên-
cia pública (art. 983, § 1º, CPC) e do amicus curiae (art. 138, CPC), previu-se uma hipótese expressa 
de intervenção dos membros dos grupos formados a partir da instauração de um procedimento de 
julgamento de casos repetitivos, que, como se verá a seguir, não se identifica às outras formas de in-
tervenção de terceiros do direito brasileiro.

3. Natureza jurídica
3.1. Generalidades
Não obstante estabelecer, de forma genérica, a possibilidade de intervenção dos membros de 

grupo no modelo brasileiro de julgamento de casos repetitivos, o legislador não tratou de forma satis-
fatória qual a natureza dessa intervenção.

Como já foi destacado acima, permite-se às partes dos processos sobrestados e às pessoas 
interessadas participarem dos procedimentos do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos 
recursos extraordinário e especial repetitivos (arts. 983 e 1.038, I, CPC).

Essa forma de participação é um dos mecanismos que buscam diminuir o déficit de contradi-
tório no julgamento de casos repetitivos ante a vinculação pro et contra da tese jurídica e da vincula-
ção horizontal e vertical do precedente judicial formado. Decorre, assim, da noção contemporânea de 
contraditório, que aponta para o direito que o indivíduo possui de influenciar na formação da convic-
ção do magistrado em relação a uma decisão que poderá lhe afetar negativamente.

No caso, decorre da garantia que os sujeitos devem ter de apresentar seus argumentos e razões 
acerca da questão de direito, que será certificada pelo órgão jurisdicional do tribunal, por meio de pro-
nunciamento judicial que poderá negativamente atingir sua esfera jurídica, seja por meio da aplicação 
da tese jurídica ou do precedente24.

Não obstante ser indiscutível a importância da participação dos membros de grupo, a natureza 
dessa intervenção é uma questão que tem levado a diferentes proposições e conclusões. O texto legal 
não ajuda muito. Os arts. 983 e 1.038, I do CPC, dispositivos que tratam da questão, apontam apenas 
que a intervenção seria garantida a todos os sujeitos com “interesse na controvérsia”.

3.2.  Membro de grupo v. amicus curiae
Em um primeiro momento, deve ser afastada qualquer tentativa de aproximação da interven-

ção dos membros de grupo com a figura do amicus curiae, que também está autorizado a participar 
nos procedimentos de julgamento de casos repetitivos (art. 138, CPC).

O amicus curiae é um terceiro que intervém no processo de forma pretensamente altruísta, 
com os fins de garantir uma adequada tutela dos direitos e representar os interesses de um determi-
nado grupo ou segmento social que não possui o poder de intervir no processo, mas tem interesse na 
correta resolução da demanda25.

O interesse que fundamenta a intervenção dos amici curiae não é o clássico interesse jurídi-
co – consubstanciado na relação que se estabelece com a relação jurídica discutida em juízo, mas é o 
24. Ainda durante a vigência do CPC/1973, na perspectiva dos recursos extraordinário e especial repetitivos (arts. 543-B e 543-C, CPC/1973), Ticiano 
Alves e Silva também já destacava a importância da participação das partes como imperativo do contraditório, cf., SILVA, Ticiano Alves e. Intervenção 
de sobrestado no julgamento por amostragem. Revista de Processo, v. 182, abr./2010, versão digital, p. 6.
25. De forma geral, a doutrina tem classificado o amicus curiae como uma parte sui generis ou especial, tendo em vista não ser necessário à existência 
de interesse jurídico decorrente da relação de direito material para possibilitar sua intervenção. Inclusive, essa parece ter sido a posição adotada pelo 
legislador ao incluir a previsão do amicus curiae (art. 138, CPC) no Título referente às modalidades de intervenção de terceiros. Nesse sentido: CABRAL, 
Antonio do Passo. Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. Uma análise dos institutos interventivos similares – o 
amicus e o vertreter des offentlichen interesses. Revista de Processo, v. 117, set./out. 2004, p. 16-17; BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo 
civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 499-501; DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 17ª ed. revista, atualizada e ampliada. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 522. 
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que a doutrina convencionou chamar de interesse institucional26, isto é, um interesse que transcende o 
plano individual para atingir uma perspectiva social e coletiva. Busca-se, primordialmente, por meio 
da intervenção do “amigo da corte”, a defesa de um interesse que não é apenas seu – em que pese 
inegavelmente este possa existir, mas de um interesse de parte da sociedade em ver seu direito de par-
ticipação/influência representado por meio de um ente, que ingressa na demanda visando à formação 
de uma decisão judicial adequada, a partir da relevância social do caso concreto.

Como visto acima, não é isto que os membros de grupo buscam quando pretendem intervir 
durante o trâmite do IRDR/REER. Estes indivíduos visam participar do procedimento para influen-
ciar na fixação da tese jurídica que repercutirá em suas respectivas esferas jurídicas e na formação do 
precedente judicial que poderá os atingir no futuro, apresentando argumentos ou razões que reflitam 
suas respectivas compreensões acerca da questão de direito que será certificada. Em que pese existir, 
o interesse que possuem na controvérsia não se assemelha ao interesse institucional que legitima a 
participação do amicus curiae.

Não há como, portanto, afirmar que os membros de grupo interveem como amicus curiae nos 
procedimentos de julgamento de casos repetitivos.

3.3.  Membro de grupo v. assistente
Sendo assim, levando em consideração a necessidade do preenchimento do requisito do inte-

resse na controvérsia, parte da doutrina defende que as partes dos processos suspensos atuam como 
assistentes simples27 ou litisconsorciais28 das partes das demandas escolhidas como representativas 
da controvérsia29.

Como se sabe, a assistência é uma modalidade de intervenção voluntária que decorre da exis-
tência de interesse jurídico do interveniente, isto é, para que o indivíduo possa intervir no feito, deve-
rá possuir interesse jurídico na demanda30. Conforme noção clássica do direito processual brasileiro, o 
interesse jurídico é aferido a partir da análise do direito material discutido em juízo. Somente poderá 
intervir no processo aquele indivíduo que possua relação jurídica conexa ou dependente à relação que 
constitui objeto do processo em que pretende intervir. Dessa forma, existem duas espécies de assis-
tência no direito processual civil brasileiro: a assistência simples (arts. 121 a 123, CPC) e a assistência 
litisconsorcial (art. 124, CPC). E o que diferencia essas duas formas de intervenção é exatamente o 

26. Cassio Scarpinella Bueno destaca que: “O interesse institucional é conceituado como um interesse jurídico, especialmente qualificado, porque trans-
cende o interesse individual das partes. E é jurídico no sentido de estar previsto no sistema, a ele pertencer, e merecedor, por isso mesmo, de especial 
proteção ou salvaguarda (...) O interesse institucional também é interesse público. E o é justamente porque transcende o interesse individual de cada uma 
das partes litigantes e, o que para nós é mais saliente, porque transcende o próprio ‘interesse’ eventualmente titularizado pelo próprio amicus curiae. O 
interesse institucional é público no sentido de que deve valer em juízo pelo que ele diz respeito às instituições, aos interesses corporificados no amicus, 
externos a eles e não pelo interesse que próprio amicus pode, eventualmente, possuir e os possuirá, não há como negar isso, legitimamente” (BUENO, 
Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, cit., p. 502-504). Vale destacar ainda que, antes dessa construção 
teórica, Robson Renault Godinho já havia trabalhado e defendido a existência de um interesse institucional como interesse jurídico, que justificaria a 
intervenção do Ministério Público como assistente simples em demandas ajuizadas contra membros da instituição, em que a causa de pedir ou o pedido 
envolvesse discussões acerca de suas atribuições funcionais. Sobre o tema, vale cf., GODINHO, Robson Renault. Ministério Público e assistência: o inte-
resse institucional como expressão do interesse jurídico. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 817-859. 
27. Nesse sentido, Bruno Dantas defende que: “Deve-se realçar que a parte que se depara com a suspensão de seu processo por força da instauração do IRDR 
detém, tout court, interesse jurídico suficiente para viabilizar sua intervenção na qualidade de assistente simples daquela parte processual do processo piloto que 
sustenta tese jurídica idêntica à sua” (DANTAS, Bruno. Comentários aos arts. 976 a 987 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; 
TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.438).
28. Eduardo Cambi e Matheus Fogaça apontam que as partes dos processos sobrestados atuarão como assistentes litisconsorciais: “As partes das causas 
repetitivas que intervirem no incidente o farão na condição de assistentes litisconsorciais, pois a questão em debate também lhes dirá respeito. Não serão 
tratadas, como amicus curiae” (CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Pro-
cesso Civil. Revista de Processo, v. 243, mai./2015, versão digital, p. 8-9). No mesmo sentido: CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 253-254. Antes da entrada em vigor do CPC/2015, Antonio Adonias defendeu 
que tais indivíduos seriam litisconsortes facultativos, cf., BASTOS, Antônio Adonias Aguiar. O devido processo legal nas demandas repetitivas. 2012. 266 
f. (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012, p. 171-186.
29. Edilton Meireles defende ainda que essa modalidade de intervenção pode acontecer tanto por assistência simples como litisconsorcial: “Vejam que 
aqui, esses ‘demais interessados’, inclusive outras pessoas, órgãos ou entidades, devem ser ‘interessados na controvérsia’. Logo, elas devem ser admitidas 
no feito ou como assistentes simples (art. 121 do CPC) ou como assistente litisconsorcial (art. 124) (...) O interesse aqui há que ser entendido como o da 
pessoa que pode intervir no feito como assistente simples ou litisconsorcial” (MEIRELES, Edilton. Do incidente de resolução de demandas repetitivas 
no processo civil brasileiro. In: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da (coord.). Julgamento de casos repetitivos (Grandes Temas do NCPC). 
Salvador: Juspodivm, 2017, p. 120).
30. CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 140-141.
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interesse jurídico que o terceiro possui na situação jurídica discutida.
A assistência simples caracteriza-se pela existência de um interesse jurídico reflexo ou indi-

reto do terceiro. Nessas situações, o interveniente possui apenas relação jurídica conexa à discutida 
em juízo. Não sofre a eficácia direta da sentença e da coisa julgada, mas pode sim experimentar os 
efeitos negativos decorrentes da eficácia reflexa que a sentença poderá causar em sua esfera jurídica. 
Exatamente por esse motivo, permite-se a esse terceiro ingressar na demanda, auxiliando a parte nas 
alegações, na produção de provas e também fiscalizando ambas das partes com o fito de evitar pos-
sível conluio31.

Por outro lado, o assistente litisconsorcial possui interesse jurídico direto na demanda em 
decorrência de duas situações: por ser titular do direito discutido ou por se afirmar colegitimado ex-
traordinário para defesa do direito objeto litigioso32. Nessa forma de intervenção, há interesse jurídico 
imediato, tendo em vista a posição do terceiro diante da demanda. Atuando como assistente litiscon-
sorcial, o interveniente recebe o processo no estado em que se encontra e acaba por ser considerado 
como parte na demanda, litisconsorte unitário, possuindo os mesmos poderes que essa, motivo pelo 
qual o indivíduo acaba, quando participa nessa modalidade de intervenção, por se tornar verdadeira 
parte na demanda, sendo inclusive atingido pela coisa julgada formada33.

Pensamos que classificar a intervenção dos membros de grupo como uma modalidade de as-
sistência simples ou litisconsorcial não parece ser a opção mais adequada. Isso porque, com exceção 
do julgamento das causas-piloto, o IRDR e os REER não decidem as várias relações jurídicas decor-
rentes dos processos sobrestados, muito menos têm o condão de resolver controvérsias que ainda nem 
foram levadas ao Poder Judiciário. Há apenas a fixação de uma tese jurídica e a possível formação de 
um precedente judicial em relação à questão repetitiva de direito, não existindo, nos moldes tradicio-
nais, o interesse jurídico que possibilite a intervenção por assistência34.

Em um dado momento, antes da assistência simples estar disciplinada no próprio Código de 
Processo Civil e antes da previsão expressa possibilitando essa participação no próprio CPC (arts. 983 
e 1.038, I), até era possível discutir, a partir de uma reconstrução do conceito de interesse jurídico, a 
intervenção por assistência simples a indivíduos que teriam interesse na fixação de uma tese ou na 
formação de um precedente que lhes dissesse respeito. Esses foram os casos:

(i) da alteração legislativa realizada na CLT, em 2014, que previa a intervenção, por assistência 
simples, de terceiros interessados na controvérsia discutida no procedimento de recursos de revista 
repetitivos (art. 896-C, § 8º, CLT)35;

(ii) julgamento da questão de ordem no RE 550.769/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal 
deferiu, por unanimidade, o pedido de intervenção do Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de 
São Paulo – Sindifumo/SP no recurso extraordinário que discutia a interdição de estabelecimento 
como forma de coagir alguém ao pagamento de tributo, sob o fundamento de que: “o interesse jurí-

31. BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 256-259. No mesmo 
sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart também destacam essa dupla função (auxílio/fiscalização) da assistência simples, 
cf., MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. v. II. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 100.
32. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao direito processual, parte geral e processo de conhecimento, v. 1., cit., p. 488.
33. Segue-se aqui o entendimento de Ovídio Baptista: “o assistente litisconsorcial confundir-se-ia com um litisconsorte, uma vez que sendo atingido 
pela coisa julgada em processo de que participara, sua condição seria equivalente à da parte e haveria de ter-se por decidida com a sentença também a 
relação jurídica de que ele participasse” (BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de processo civil. 2ª ed. revista. Porto Alegre: SAFe, 1991, p. 225 
e ss.). No mesmo sentido em relação ao CPC/2015, vale cf., MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo curso 
de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, cit., p. 103. Em sentido contrário, não considerando o assistente litisconsorcial como 
parte, CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros, cit., p. 149. 
34. Tratando do incidente de resolução de demandas repetitivas, Lucas Buril destaca que: “Os recursos ou processos de primeiro grau que são suspensos 
não têm situações jurídicas diretamente solucionadas pelo incidente de resolução demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repe-
titivas certamente é importantíssimo para a solução dos processos suspensos, mas ele, o incidente, não resolve as várias situações jurídicas constantes 
destes processos, apenas define a questão jurídica nele versadas, o que é analiticamente muito diferente. Não havendo qualquer relação jurídica, portanto, 
entre as partes dos processos em que se desenrola o incidente e as partes dos processos suspensos não há que se falar em possibilidade de intervenção na 
qualidade de assistente” (MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. Salvador: Jus-
podivm, 2017, p. 453). No mesmo sentido: TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. Salvador: 
Juspodivm, 2017, p. 180.
35. Art. 986-C. § 8º da CLT. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente 
simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
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dico do Sindifumo/SP encontra amparo na manifesta necessidade de pluralização do debate, concor-
rendo com os elementos que julgar úteis à melhor compreensão do quadro em exame e forem proces-
sualmente admissíveis neste estágio do processo. Ademais, a decisão que vier a ser tomada pela Corte 
durante o julgamento do recurso poderá influir na ponderação e na calibração de uma linha histórica 
de precedentes que versam sobre sanções políticas, e é inequívoco que a norma submetida ao crivo do 
Supremo Tribunal Federal se aplica especificamente às empresas produtoras de cigarro, cujo mercado 
aparenta ser limitado a poucos produtores. Por outro lado, como se lê nas manifestações oferecidas 
pela União e pelo Instituto Etco, as empresas que compõe o sindicato-postulante se encontram em 
situação muito semelhante àquela em que se encontra a recorrente. O interesse da postulante, portan-
to, extrapola a mera conveniência e interesse econômico de participação em processo que irá definir 
orientação jurisprudencial aplicável a um número indefinido de jurisdicionados”36.

À época do julgamento, principalmente por ainda não existir regulação da assistência simples 
e da possibilidade dessa intervenção no CPC/1973, um dos autores do presente texto enxergou com 
bons olhos a intervenção do Sindifumo/SP como assistente simples, diante do interesse jurídico do 
sindicato, decorrente da possibilidade de fixação de uma decisão prospectivamente vinculante que 
poderia repercutir perante seus sindicalizados37.

Todavia, ainda que se possa concordar com os fundamentos utilizados à época, sobretudo 
porque se via a necessidade de garantir-se o reforço do contraditório nessas situações, a partir a) das 
disposições do CPC/2015 sobre assistência simples (art. 121 a 123, CPC), b) da disciplina normativa 
expressa e nova da intervenção do amicus curiae e c) do desenvolvimento dogmático e teórico do mo-
delo de casos repetitivos e precedentes obrigatórios, muito incipiente em 2008, é inadequado tratar, 
agora, essa espécie de intervenção de terceiro como assistência simples.

Não há que se falar em participação por assistência dos indivíduos que tiveram os pro-
cessos suspensos ou daqueles que ainda nem ajuizaram suas demandas, porque, com raríssimas 
exceções, eles não possuem relação jurídica conexa ou dependente àquelas discutidas nas cau-
sas-piloto. Não há mais necessidade de forçar o encaixe dessa intervenção num modelo que não 
foi pensado para ela.

Como foi visto acima, para que se efetive a assistência simples ou litisconsorcial, o interve-
niente deve possuir algum vínculo com a relação jurídica que está sendo discutida. Esse cenário nem 
sempre será constatado no modelo brasileiro de julgamento de casos repetitivos, pois as demandas 
que discutem a mesma questão de direito não serão necessariamente decorrentes do mesmo fato ou 
ajuizadas contra um único indivíduo. Muitas vezes, estar-se-á diante de demandas totalmente des-
semelhantes quanto às partes, causa de pedir e pedido, como em IRDR ou REER instaurado para 
discutir questões de direito processual. Nesses casos e em muitos outros, a única semelhança entre as 
demandas será a existência da questão repetitiva de direito, não existindo nenhum vinculo decorrente 
do direito material que dê suporte as pretensões das partes.

Por exemplo, imagine-se um recurso especial repetitivo instaurado para tratar do termo inicial 
para contagem do prazo recursal, quando a intimação/citação é realizada por oficial de justiça ou por 
carta de ordem, rogatória ou precatória. As demandas que discutem essa mesma questão de direito 
processual serão totalmente díspares, e, com raríssimas exceções, não haverá nenhuma semelhança 
ou vínculo decorrente de direito material que possibilite aos sujeitos dos processos sobrestados inter-
virem nos recursos escolhidos como representativos da controvérsia.

Cenário parecido será visualizado em relação àqueles indivíduos que poderão ter, potencial-
mente, suas respectivas esferas jurídicas atingidas pela formação do precedente judicial. Em regra, 
excepcionando-se alguns casos extraordinários, suas situações jurídicas não os legitimarão a intervir 
como assistentes litisconsorciais ou simples das partes das causas-piloto. O único fato que os liga às 
causas escolhidas como representativas da controvérsia é o interesse que possuem na adequada reso-

36.  STF, Tribunal Pleno, RE 550.769-QO/RJ, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, j. 28.02.2008, publicada no Informativo do STF 496.
37. DIDER JR., Fredie. Revisão do conceito de interesse jurídico que autoriza a assistência simples: intervenção para colaborar com a criação de prece-
dente judicial. Análise de recente decisão do STF. Revista de Processo, v. 158, abr./2008, p. 279-281.
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lução da questão repetitiva de direito.
Diante disso, não há como falar em assistência, seja simples, seja litisconsorcial, dos membros 

de grupo. Exigir que o indivíduo que pretende intervir tenha relação jurídica conexa ou dependente 
das relações que compõem os objetos das causas-piloto, é contraproducente e inadequado diante 
da realidade visualizada nos procedimentos de julgamento de casos repetitivos. Isso não quer dizer 
que as partes dos processos suspensos ou os indivíduos que poderão ser atingidos pela formação do 
precedente judicial não possuam nenhum interesse jurídico no julgamento do incidente de resolução 
de demandas repetitivas ou dos recursos extraordinário e especial repetitivos. O que se pretendeu de-
monstrar é que, como a assistência decorre da noção de interesse jurídico ligada à relação jurídica de 
direito material, não parece acertada para descrever essas modalidades de intervenção.

3.4. A intervenção dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos como nova 
espécie de intervenção de terceiro

Uma vez diferenciada de outras formas de intervenção de terceiros que poderiam se identificar 
com a intervenção dos membros de grupo, é possível concluir que a expressão “interesse na con-
trovérsia” (arts. 983 e 1.038, I, CPC) não pode ser assimilada como o interesse jurídico que sempre 
justificou a intervenção de indivíduos no processo civil brasileiro.

Há certo tempo, a doutrina vem apontando que essa concepção clássica de interesse jurídico é 
insuficiente e inadequada para descrever outras formas de intervenção, em que a participação não se 
justifica por vínculo decorrente do direito material.

Nesse sentido, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, Sérgio Cruz Arenhart já apon-
tava para a necessidade de repensar o conceito de interesse jurídico diante das novas formas de 
vinculação que estavam sendo incorporadas ao direito brasileiro, como as súmulas vinculantes (art. 
103-A, CF/88), expressamente citadas pelo autor: “De pronto, pode-se observar que tais decisões 
vinculantes tendem, evidentemente, a ampliar os efeitos de uma decisão judicial. Fazendo repercutir 
suas consequências sobre a esfera jurídica de terceiros – não intervenientes no processo – tolhendo, 
ao menos por vezes, o direito de estes apresentarem suas razões em eventual demanda futura de que 
venham participar. Assim é porque tais decisões, ao impedirem a discussão de questões de direito em 
eventuais demandas propostas por estes terceiros, restringem-lhes o poder de influir na resolução do 
litígio e de apresentar adequadamente suas teses em juízo. Isso, por certo, deve impor a necessidade 
de repensar o conceito de ‘interesse jurídico’, que se exige para a intervenção e a participação de ter-
ceiros em processo – seja em primeiro grau, seja no plano recursal –, até mesmo para permitir que 
estes terceiros não sejam apanhados por decisões judiciais sem que tenham tido antes a oportunidade 
de apresentar seus argumentos à apreciação do Poder Judiciário”38 39.

A partir disso, pode-se afirmar que a possibilidade de intervenção dos indivíduos no jul-

38. ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes. In: NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 424-425. Igualmente, Antonio do Passo Cabral 
também se posiciona pela construção de um novo conceito de interesse jurídico que justifique a intervenção no processo civil: “Modernamente, contudo, 
a atuação de muitos entes, seja na condução de parte ou de terceiro interveniente, vem desmistificando a conceituação tradicional do interesse jurídico 
(...)  E deve haver nova concepção do interesse de agir para os terceiros intervenientes, não mais presa à relação jurídica material como no formato do 
interesse jurídico, vinculado ao privatista modelo do direito subjetivo oitocentista” (CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e zonas de 
interesse: sobre a migração entre os polos da demanda. Revista Forense, v. 104, ano 105. Rio de Janeiro: Forense, jul./ago. 2009, p. 23 e 25).

39. Alguns ordenamentos jurídicos trabalham com modalidades de intervenção mais adequadas à contemporaneidade. Por exemplo, no direito norte-a-
mericano, a Federal Rule 24 of Civil Procedure prevê a intervention, mecanismo que possibilita a qualquer indivíduo intervir no procedimento, desde que 
se amolde a alguma das duas modalidades previstas nas alíneas (a) e (b) da Rule 24: a intervention of law e a permissive intervention. Diferentemente do 
direito brasileiro, para que o indivíduo intervenha, não há a necessidade de existência de relação jurídica conexa ou dependente da discutida em juízo. As 
hipóteses que possibilitam a intervention são mais amplas e cobrem uma gama maior de situações, v.g., conforme a alínea (a)(2) da Rule 24, o indivíduo 
poderá intervir sempre que possua um interesse relacionado à propriedade ou transação que é objeto da ação e o resultado do feito possa vir a prejudicar 
ou restringir sua capacidade de proteger seu interesse, com exceção para aquelas situações em que esse interesse esteja sendo adequadamente represen-
tado por alguma das partes. Assim como, por exemplo, consoante a alínea (b)(1)(B) da Rule 24, também poderá ser permitida a intervention quando 
o indivíduo possuir uma pretensão ou exceção que compartilhe com a demanda principal alguma questão comum de fato ou de direito. Inclusive, vale 
destacar que esse mecanismo tem repercutido para além dos interesses individuais. Como destacam Richard L. Marcus e Edward F. Sherman, a interven-
tion tem sido um importante meio para possibilitar a participação de organizações e grupos que possuem interesse em certas demandas, cf., MARCUS, 
Richard L.; SHERMAN, Edward F. Complex litigation: cases and materials on advanced civil procedure. 4th ed. St. Paul: West Group, 2004, p. 62-64.
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gamento de casos repetitivos não decorre das relações jurídicas de direito material discutidas nas 
causas-piloto, mas da situação jurídica coletiva instalada a partir da instauração, ou seja, o direito à 
certificação da questão repetitiva de direito. No IRDR/REER, os membros de grupo possuem inte-
resse jurídico na resolução dessa controvérsia, pois fazem parte de algum dos grupos de sujeitos que 
pretendem ver a questão de direito certificada, com a fixação de uma tese jurídica ou de um preceden-
te judicial que lhes seja favorável.

Como a tese jurídica será aplicada a cada um dos processos em que a questão se repete, as 
partes dessas demandas poderão participar do IRDR/REER. Por outro lado, como alguns indivíduos 
poderão, potencialmente, ficar vinculados pelo precedente judicial formado, também deve ser garan-
tida a sua participação nos procedimentos, mesmo que não possuam uma demanda individual em 
tramitação.

Isso ocorre em razão de, atualmente, as diversas formas de vinculação que decorrem do direi-
to não se amoldarem às formas de intervenção clássicas previstas no processo civil.

No caso específico do modelo de julgamento de casos repetitivos, o interesse jurídico que 
possibilita a intervenção não decorre das relações jurídicas de direito material existentes nas causas-
-piloto, mas exatamente da situação jurídica coletiva já constatada e das vinculações que advém da 
tese jurídica e do eventual precedente judicial firmados acerca da questão de direito. Assim, há que 
ser garantido a esses membros dos grupos atingidos o direito de influenciar a formação do convenci-
mento do órgão jurisdicional sobre a questão controversa de direito, objeto do IRDR/REER40.

Portanto, a intervenção desses interessados ocorre por uma modalidade especial de interven-
ção, denominada intervenção dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos, em que o 
interveniente auxiliará na formação da decisão das causas-piloto, munindo-a com novos argumentos 
que possam levar à formação de uma tese jurídica ou precedente judicial que lhe seja favorável.

4. A atuação dos membros de grupo: legitimidade ad actum, contribuição argumentativa 
e grau de interesse

A oportunidade de intervenção dos membros dos grupos atingidos é ampla, aplicando-se a 
todas as partes dos processos sobrestados e também a todos os sujeitos que potencialmente poderão 
ser afetados pela formação do precedente judicial.

Há neste caso, pelo menos, dois graus distintos de interesse: a) o interesse dos membros do 
grupo que possuem processos tramitando e que serão imediatamente afetados com a fixação da tese; 
b) o interesse dos membros do grupo dos afetados pela formação do precedente judicial.

Em relação aos atos que esses indivíduos poderão realizar durante os procedimentos de jul-
gamento de casos repetitivos, os artigos 983, 984, II, “b” e 1.038, I do CPC estabelecem, de forma 
genérica, quatro poderes: manifestação escrita; juntada de documentos; requisição de diligências 
para elucidação da questão de direito; realização de sustentação oral.

Entretanto, em que pese os membros de grupo possuírem, abstratamente em lei, o direito de 

40. Quando da vigência de mecanismos “vinculantes” como a súmula vinculante (art. 103-A, CF/88), o julgamento liminar de improcedência (art. 
285-A, CPC/1973) e as súmulas do STF/STJ impeditivas de recurso (art. 518, § 1, CPC/1973), Sérgio Cruz Arenhart já destacava que: “De fato, estando 
evidenciada a tendência do direito processual civil em criar mecanismos vinculantes, tornando obrigatória a adoção de conclusões de algumas decisões 
judiciais e havendo clara repercussão dessa imposição sobre a esfera jurídica de terceiros – que seriam segundo os critérios tradicionais, indiferentes ou 
desinteressados e, portanto, proibidos de intervir no processo inter alios –, é preciso repensar o requisito que se exige para admitir a participação destes 
no feito (...) parece ser indispensável garantir, diante da nova disciplina legal, um mínimo de participação para os afetados, que legitime a imposição de 
tais decisões – proferidas em outros feitos entre outras partes – ao caso do terceiro” (ARENHART, Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as 
decisões vinculantes, cit., p. 432-433). Em que pese o autor analisar a possibilidade de que os terceiros interponham recurso contra a decisão vinculante 
que possa atingir sua esfera jurídica, sua conclusão é também aplicável no atual contexto do modelo de julgamento de casos repetitivos: “Cabe, enfim, 
ampliar os horizontes para esta participação de terceiros em processos, especialmente porque, na nova feição do processo civil, as decisões não estão 
mais vinculadas apenas ao caso concreto, mas aportam sensíveis consequências para outros interesses. Enquanto o direito processual civil brasileiro - e 
especialmente a práxis nacional - não conseguir domar a tutela coletiva, abandonando velhos preconceitos, e até que se consiga abandonar a incrustada 
mania pelas ações individuais (exigindo a adoção de figuras como as decisões vinculantes), é preciso, para não deslegitimar o processo, alargar o palco 
judicial de discussões, permitindo que todos os ‘interessados’ (juridicamente ou não, nos termos acima vistos) possam fazer-se ouvir” (ARENHART, 
Sérgio Cruz. O recurso de terceiro prejudicado e as decisões vinculantes, cit., p. 437). No mesmo sentido, BASTOS, Antônio Adonias Aguiar. O devido 
processo legal nas demandas repetitivas, cit., p. 161-162.
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intervir e o poder de realizar certos atos durante o trâmite do IRDR/REER, para evitar uma confusão 
procedimental causada por uma intervenção multitudinária e preservar a tutela adequada, efetiva e 
tempestiva dos direitos, a legitimidade para a intervenção não deve ser verificada uma única vez, per-
mitindo que todos os membros de grupo intervenham e realizem todos atos previstos em lei.

É mais adequado que o relator do procedimento realize um controle da legitimidade para cada 
ato que o membro de grupo pretenda realizar, a partir da noção de legitimidade ad actum41. Assim, 
entre os poderes que são conferidos ao relator do IRDR/REER está aquele relativo ao controle da le-
gitimidade para intervenção dos membros de grupo, que não deverá ser aferida de forma única, mas, 
sim, para cada ato que o membro pretenda praticar durante o trâmite do procedimento de julgamento 
de casos repetitivos.

Como a situação legitimante da intervenção do membro de grupo consiste no interesse que 
este possui na discussão, apresentando suas razões acerca da controvérsia que envolve a questão de 
direito, já que ao final poderá ser afetado pela tese jurídica fixada ou pelo precedente judicial forma-
do, o ideal é averiguar, em concreto, se, no momento em que pretenda intervir, o membro de grupo 
ultrapassa os filtros necessários para realização do ato processual.

Dessa forma, a legitimidade para a intervenção será verificada pelo relator, a partir de dois 
principais filtros: (i) contribuição argumentativa; (ii) grau de interesse na controvérsia.

Em um primeiro momento, apenas poderão ser legitimados para a realização de determinado 
ato processual, aqueles membros de grupo que contribuírem de alguma forma com as partes das cau-
sas-piloto ou com a própria formação da tese ou precedente. Neste caso a intervenção se dá visando 
à formação de uma tese jurídica mais sólida ou de um precedente judicial mais adequado, que sejam 
benéficos aos intervenientes; ou seja, a intervenção só será possível mediante uma contribuição argu-
mentativa para o debate em torno da controvérsia. Ele intervém para a defesa de um interesse pessoal, 
mas a admissão da intervenção depende de quanto o interveniente poderá contribuir argumentativa-
mente para a tese jurídica a ser firmada.

Como a sua participação fica adstrita apenas à matéria relativa à questão de direito, o interve-
niente tem de demonstrar a importância de sua participação no ato que pretende realizar e apresentar 
argumentos que ainda não foram levantados. Se não fosse assim, e uma vez se limitando a apresentar 
manifestação em que aborda argumentos já trazidos ao debate, o indivíduo estaria sendo devidamen-
te representado, não podendo se falar, nesse caso, em violação ao contraditório ou ao seu direito de 
participação42. Queremos dizer: caso os argumentos trazidos já sejam discutidos no processo não se 
coloca o interesse-utilidade na intervenção, visto que o requerente já estará adequadamente represen-
tado e não contribuirá para a melhoria da solidez e adequação da tese a ser firmada.

Perceba-se que aqui se torna novamente importante a constatação de que existem, dentro do 
grupo das partes dos processos sobrestados e do grupo dos interessados no precedente judicial, diver-
sos subgrupos, identificados a partir das diferentes compreensões que cada um possui acerca de como 
a questão de direito deve ser interpretada. Há que ser garantido direito de participação a, ao menos, 
um representante de cada um dos subgrupos identificados, o que deverá ser realizado por meio do 
filtro da contribuição argumentativa, isto é: se o membro apresentar argumentos já trazidos ao deba-
te, sua intervenção será desnecessária, pois já estará sendo devidamente representado por um outro 
membro pertencente ao seu mesmo subgrupo; pelo contrário, caso a manifestação represente uma 
compreensão da questão que ainda não foi trazida ao debate, deverá ser garantida sua intervenção, 
pois este membro representará um subgrupo que ainda não possuía representantividade.

Isso é crucial para que seja realizada uma análise plural e completa dos fundamentos que 
envolvem a questão de direito. Durante o trâmite do IRDR/REER, o órgão julgador deverá levar em 
consideração todo o conteúdo argumentativo que cerca o objeto central da discussão (art. 984, § 2º, 

41. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração entre os polos da demanda, cit., p. 6-10.
42. MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o Direito Processual Civil, cit., p. 453-454; TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repeti-
tivas, cit., p. 182-183; Silva, Ticiano Alves e. Intervenção de sobrestado no julgamento por amostragem, cit., versão digital, p. 6.
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CPC)43. Trata-se do critério da representação argumentativa44, que confere ainda mais legitimidade 
à tese jurídica e ao precedente judicial formados ao final do procedimento. E, em relação à interven-
ção dos membros de grupo, a representação argumentativa é garantida por meio da participação de 
diferentes subgrupos, pois cada um possui uma compreensão distinta acerca de como a questão de 
direito deve ser resolvida.

Assim, caberá ao relator do IRDR/REER garantir a representatividade do maior número de 
propostas de solução da questão de direito que cerquem a controvérsia, pois isso significa garantir a 
participação dos subgrupos e, por consequência, uma análise mais abrangente dos argumentos45. Por 
exemplo, note-se que não será lícito ao relator aceitar apenas a intervenção da parte de um processo 
sobrestado que defenda a solução x para a tese jurídica, não aceitando a intervenção de uma outra 
que defenda a solução y. Ambas das partes poderão participar, por representarem subgrupos diversos.

A potencialidade de contribuição ainda poderá ser considerada pela expertise do advogado 
que atua em nome do membro de grupo. Um exemplo pode ser o caso de muitas partes representadas 
por um mesmo advogado ou ainda de um advogado que tenha comprovada especialização e experiên-
cia na controvérsia que está sendo discutida – nesses casos, a legitimidade interventiva poderá existir.

Resumindo-se, deverão ser admitidos como intervenientes para a realização de ato processual 
específico no IRDR/REER somente aqueles sujeitos que demonstrem a utilidade de sua intervenção, 
utilidade essa que deve ser aferida a partir da noção de contribuição argumentativa, que se con-
substancia pela: a) apresentação de novos argumentos, que efetivamente contribuirão para o debate 
acerca da questão de direito; b) representação de compreensão da questão de direito pertencente a um 
subgrupo que ainda não estava sendo representado; c) expertise do advogado do membro de grupo.

Por exemplo, imaginemos um incidente de resolução de demandas repetitivas que discuta 
a obrigatoriedade de um determinado Município fornecer auxílio-alimentação aos seus servidores, 
em decorrência da interpretação dos artigos x, y e z do Estatuto dos Servidores. Caso um servidor 
público municipal, que claramente possui interesse nessa controvérsia, queira intervir no IRDR para 
apresentar manifestação escrita em que se repitam os argumentos já lançados nas causas-piloto, o re-
lator do incidente no tribunal deverá indeferir o pedido de intervenção por falta de legitimidade para 
realização deste ato, em razão do filtro da contribuição argumentativa. Em contrapartida, caso outro 
servidor público municipal faça pedido de intervenção para apresentar manifestação escrita em que 
desenvolve uma nova interpretação a partir do artigo w do Estatuto dos Servidores, ele ultrapassará 
o filtro da contribuição argumentativa e, via de regra, poderá ser considerado como legitimado para 
realização deste ato processual.

O outro importante filtro é o grau de interesse na controvérsia. Como expressamente preveem 
os arts. 983 e 1.038, I do CPC, poderão participar do procedimento de julgamento de casos repetitivos 
apenas aqueles sujeitos que possuam interesse na controvérsia, o que faz com que surjam círculos 
concêntricos que orbitam em torno do núcleo de interesse. Inevitavelmente, os membros de grupo 
poderão ter maior ou menor grau de interesse, localizando-se mais próximos ou mais distantes deste 
núcleo de interesse a depender de sua posição diante da controvérsia.

Não obstante ser necessária a análise em concreto para aferição da legitimidade, é possível 
estabelecer uma diretriz geral para verificar o grau de interesse do membro de grupo. Isso porque, os 
membros do grupo formado pelas partes dos processos sobrestados possuem um grau de proximidade 
maior com o núcleo de interesse do que os membros do grupo formado por aqueles que poderão ser 
atingidos pela formação do precedente judicial.

43. Sobre a importância da análise de todos os argumentos que cercam a questão de direito, vale cf., CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-pi-
loto nos incidentes de resolução de processos repetitivos, cit., p. 48-54;  ALVES, Gustavo Silva. Ações coletivas e casos repetitivos: a vinculação das decisões 
no processo coletivo, cit., p. 201-206. 
44. O termo representação argumentativa é empregado por Luiz Guilherme Marinoni, que o considera como um critério extremamente importante para 
a preservação do exercício do contraditório no modelo de julgamento de casos repetitivos, cf., MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários aos arts. 926 
a 928 do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). Breves comentários ao novo 
Código de Processo Civil. São Paulo: 3ª ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2317.
45. Em sentido similiar, DIDIER JR., Fredie; TEMER, Sofia. A decisão de organização do incidente de resolução de demandas repetitivas: importância, 
conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal. Revista de Processo, v. 258, ago./2016, p. 257-278.
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Vejam que as partes dos processos sobrestados serão afetadas diretamente pelo julgamento, 
sujeitando-se pro et contra à tese jurídica que, a depender da natureza da questão de direito certifi-
cada, poderá, inclusive, levar ao julgamento de procedência ou improcedência da demanda em que 
o membro é parte46. Isso faz com que estes indivíduos tenham maior interesse na controvérsia, e, 
consequentemente, também garante maior grau de participação durante o trâmite do IRDR/REER47.

Já os sujeitos que estão interessados na formação do precedente judicial possuem um menor 
grau de proximidade com o núcleo de interesse, pois não serão imediatemente afetados pelo julga-
mento. Apenas prospectivamente, tais indivíduos poderão estar sujeitos à eficácia vinculante do pre-
cedente judicial. Como não possuem processos em trâmite nos quais são partes, interessa-lhes apenas 
que seja conferida, por meio da ratio decidendi do precedente, uma interpretação da questão de direi-
to que lhes seja benéfica, vislumbrando-se uma eventual e futura judicialização de suas respectivas 
situações. Nestes casos o ônus argumentativo, para fim de demonstração da legitimidade interventiva, 
é maior, até por ser necessário mostrar em que medida o precedente irá afetar futuramente a sua esfera 
jurídica, além de qual a contribuição será dada para a fixação da tese.

Todo esse panorama exposto acerca da atuação dos membros de grupo durante o trâmite do 
IRDR/REER impõe ao relator destes procedimentos desempenhar um importante papel no controle 
e gerenciamento dessas intervenções.

Dentro de seus poderes de gestão, e a partir dos filtros analisados acima, caberá ao relator 
controlar a admissão dos membros de grupo que pretendam intervir para realizar determinado ato. 
Por exemplo, isso impõe ao relator verificar qual o grau de proximidade do membro com o núcleo de 
interesse, sempre que um membro requisite sua intervenção para realização de um determinado ato.

Assim como, o relator poderá estabelecer, de forma genérica, em sua decisão de organização 
do procedimento48, quais os poderes dentre aqueles previstos em lei poderão ou não ser exercidos pe-
los membros dos grupos apontados (partes dos processos sobrestados e interessados na formação do 
precedente judicial). Diferentemente do que acontece com a intervenção do amicus curiae (art. 138, 
§ 2º, CPC), perceba que aqui o relator não tem o poder de criar novos poderes aos membros de grupo 
que pretendam intervir, cabendo, ao máximo, distribuir, de forma genérica, os respectivos poderes 
legais das partes dos processos sobrestados e dos interessados na formação do precedente judicial.

O controle desempenhado pelo relator permitirá, entretanto, que ele reduza os poderes abstra-
tamente previstos em lei aos membros de grupo. Tendo em vista que, na sua decisão de organização, 
deverá conferir, genericamente, mais poderes às partes dos processos sobrestados, que estão mais 
próximas do núcleo de interesse, do que aos interessados na formação do precedente.

Inclusive, deve-se ter em mente que, em que pese o controle da intervenção também dever ser 
realizado em concreto para realização de todos os atos, quanto mais próximo do núcleo, maior será a 
gama de atos que poderão ser realizados pelo membro de grupo. E o contrário também é verdadeiro: 
quanto menor o interesse, menor também será o número de seus poderes processuais.

5. Variedade e complexidade das participações durante o procedimento de julgamento 
de casos repetitivos

Neste ensaio, foi apresentada e analisada a intervenção dos membros de grupo no procedi-
mento de julgamento de casos repetitivos. Todavia, como já se destacou, essa forma de participação 
não é a única que acontece durante o trâmite de um IRDR/REER. Como são procedimentos multipo-
larizados, tanto o incidente de resolução de demandas repetitivas como os recursos extraordinário e 
especial repetitivos possuem uma gama variada e complexa de participações.
46. Um dos autores deste texto já trabalhou a influência que a questão de direito certificada pela tese jurídica poderá ter no julgamento do mérito das 
demandas sobrestadas, vale cf., ALVES, Gustavo Silva. Ações coletivas e casos repetitivos: a vinculação das decisões no processo coletivo, cit., p. 250-256.
47. Inclusive, um exemplo de que as partes dos processos sobrestados estão mais próximas do núcleo de interesse é a legitimidade que possuem para 
requisitar o pedido de suspensão nacional dos processos que discutem a questão de direito durante o trâmite de um IRDR (art. 982, CPC).
48. Sobre a importância da decisão de organização no incidente de resolução de demandas repetitivas, mas que as conclusões também se aplicam aos 
recursos extraordinário e especial repetitivos, cf., DIDIER JR., Fredie; TEMER, Sofia. A decisão de organização do incidente de resolução de demandas 
repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal, cit., p. 257-278.
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Por um lado, as participações são variadas, pois envolvem diversos sujeitos que atuam de 
formas distintas. Trata-se de participações que são plúrimas e possuem naturezas completamente 
diferentes.

Em síntese, pode-se enumerar as seguintes espécies: (i) partes das causas-piloto, que atuam 
durante todo o procedimento; (ii) terceiros intervenientes nas demandas escolhidas como causas-pi-
loto; (iii) intervenção do Ministério Público, que fiscaliza a regularidade do procedimento e contribui 
para uma adequada certificação da questão de direito; (iv) participação de experts durante audiência 
pública; (v) intervenção dos amici curiae; (vi) e, finalmente, a intervenção dos membros de grupo 
(partes dos processos sobrestados e interessados na formação do precedente judicial).

De outro lado, a complexidade surge como consequência dessa variedade. Todos esses sujei-
tos atuam de um modo diferente, possuindo uma gama de poderes também diferentes, que variarão 
conforme o sujeito participante e a modalidade de participação.

Por exemplo, o amicus curiae poderá recorrer da decisão que fixa a tese jurídica no incidente 
de resolução de demandas repetitivas, o que, em princípio, não é permitido aos experts que participam 
da audiência pública; já as partes dos processos sobrestados poderão requisitar a suspensão nacional 
dos processos que discutem a questão repetitiva de direito, o que não é permitido ao amicus curiae.

Esse complexo cenário envolvendo a participação de vários sujeitos durante o procedimento 
de julgamento de casos repetitivos exige muita atenção e cautela para que se respeite o direito de par-
ticipação sem que isso atente contra o adequado andamento do IRDR/REER. Como já destacado, o 
papel de controle e gerenciamento será desempenhado, principalmente, pelo relator dos procedimen-
tos no tribunal, que, dentro dos poderes diretivos que lhe são conferidos, controlorá as participações 
de todos os sujeitos no que diz respeito, v.g.: à admissão de intervenientes; ao controle dos poderes 
desempenhados por cada um dos sujeitos; ao estabelecimento de prazo para realização de determina-
dos atos; à prevenção de atos protelatórios e atentatórios contra a justiça.

6. Notas conclusivas
A intervenção dos membros de grupo no IRDR/REER é fundamental para um bom funciona-

mento do modelo de julgamento de casos repetitivos previsto no direito brasileiro (art. 928, CPC), pois 
se trata de um mecanismo que garante participação democrática a indivíduos que terão suas esferas 
jurídicas atingidas e, via de consequência, legitima a tese jurídica e o possível precedente judicial 
formados ao final do julgamento.

Este estudo apontou que a natureza jurídica dessa espécie de intervenção não se assemelha 
com outras formas de intervenção do direito brasileiro. Defendeu-se que se trata de uma intervenção 
singular, denominada intervenção dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos, e que 
se funda no interesse jurídico (“interesse na controvérsia”) destes sujeitos na certificação da questão 
de direito, a partir da fixação da tese jurídica e da formação de precedente judicial.

Essa intervenção poderá ocorrer durante o trâmite de um incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de um dos recursos extraordinários e especiais repetitivos, mas não poderá comprome-
ter a tutela efetiva e tempestiva dos direitos e o adequado andamento do procedimento. Por esse moti-
vo, demonstrou-se que a legitimidade para intervenção deverá ser aferida para cada ato que o membro 
de grupo pretenda realizar, a partir da concepção de legitimidade ad actum. Além disso, existem dois 
grandes filtros que deverão ser ultrapassados para que intervenção do membro de grupo seja admitida 
e devidamente controlada: a contribuição argumentativa e o grau de interesse na controvérsia.

Tomando como parâmetro esses filtros, o relator do IRDR/REER desempenhará importante 
papel na gestão da intervenção do membro de grupo, pois, de um lado, deverá estabelecer, de forma 
genérica, em sua decisão de organização do procedimento, os respectivos poderes legais que poderão 
ser realizados pelas partes dos processos sobrestados e pelos indíviduos interessados na formação 
precedente e, de outro, será responsável por controlar a admissão da intervenção, em concreto, dos 
membros de grupo que pretendam realizar determinado ato.
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 Por fim, demonstrou-se que o grau de interesse do membro de grupo na controvérsia influen-
cia diretamente nos poderes que este poderá desempenhar durante o trâmite do procedimento de 
julgamento de casos repetitivos. O que faz com que as partes dos processos sobrestados, que estão 
mais próximas do núcleo de interesse, devam possuir uma gama maior de poderes que os sujeitos 
interessados na formação do precedente judicial.
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em ofensa à coisa julgada – 4. Decisões transitadas em julgado conflitantes: início de uma nova pro-
posta - Bibliografia

1. A homenagem
Não é fácil encontrar acadêmicos com um horizonte pessoal que tenha a extensão e a profun-

didade que caracterizam os trabalhos do Professor José Rogério Cruz e Tucci. Sua atividade universi-
tária, aliada à advocacia de altíssima qualidade, permite afirmar que José Rogério Cruz e Tucci é um 
scholar sem restrições de um especialista.

É lugar-comum sustentar que nossos professores contribuíram para a nossa formação. No meu 
caso, o Professor José Rogério Cruz e Tucci fez – e ainda faz – muito mais do que isso: é um mes-
tre – não no sentido pejorativo que a palavra professoral pode sugerir –, generoso, com uma cultura 
invejável, que serve de inspiração para o desenvolvimento de minhas atividades na área acadêmica e 
também na advocacia.

Por tudo que o evidencia, ser lembrado para homenagear o Professor José Rogério Cruz e 
Tucci, titular e diretor da conceituada Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é motivo de mui-
ta honra e muito prazer. O assunto escolhido para homenageá-lo versa sobre ação rescisória e coisa 
julgada, cujos assuntos o homenageado tratou ex cathedra.

2. Generalidades da ação rescisória
Tradicionalmente, o sistema processual estabelece, basicamente, dois grandes meios de impug-

nação das decisões judiciais: (a) as “ações autônomas de impugnação” e (b) os recursos.49 As “ações 
autônomas de impugnação” não se esgotam nos dispositivos legais que compõem o Livro III da 
Parte Especial do Código de Processo Civil (“Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugna-
ção das Decisões Judiciais”). Há outras que estão disciplinadas em lugares diversos no Código (v.g. 
embargos de terceiro, art. 674 do CPC) ou fora dele (v.g. mandado de segurança, art. 5º, II e III, da 
Lei 12.016/2009). De outro lado, o Título II do Livro III da Parte Especial prevê, taxativamente, os 
recursos dentro do Código (art. 994 do CPC), concebendo-se que a lei extravagante oferte outros (v.g. 
“recurso inominado”, art. 41 da Lei 9.099/95).

A ação rescisória tem natureza de “ação autônoma de impugnação” cujo objetivo é descons-
tituir determinadas decisões judiciais transitadas em julgado e, eventualmente, provocar novo julga-

49. Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, vol. V, n. 65, p. 99. Nelson Nery Jr. afirma que “existe grande semelhança entre o recurso e 
as ações autônomas de impugnação, sem que isso, contudo, queira significar paridade irrestrita de conceituação, natureza jurídica e tratamento entre os 
institutos” (Teoria geral dos recursos, n. 3.2.3, p. 216). No mesmo sentido, José Ignácio Botelho de Mesquita, Da ação rescisória, n. 1, p. 243-246. Lopes da 
Costa chegou a afirmar que a ação rescisória é “um recurso vestido de ação” (Direito processual civil brasileiro, vol. III, n. 467, p. 450). Sobre as caracterís-
ticas de que a rescisória se reveste de ação, v. Rogério Lauria Tucci, Da ação e do processo civil na teoria e na prática, n. 3, p. 57.

Fabiano Carvalho
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mento.50 A rescisão do julgado pode ocorrer por motivo de invalidade (v.g. art. 966, II, do CPC) ou 
injustiça51 (v.g. art. 966, VII, do CPC).52 Embora exista correlação entre processos, a ação rescisória 
institui uma nova relação jurídica processual, inconfundível com aquela que deu origem ao processo 
em que foi proferida a decisão rescindenda. Diz-se que na “ação rescisória há julgamento de julga-
mento. É, pois, processo sobre outro processo.”53 Por esse motivo, há muito, fala-se que ação rescisória 
não se confunde com recurso.54 Trata-se de uma “ação necessária”, isto é, a rescisão do pronuncia-
mento judicial somente pode ser alcançado com o manejo da ação rescisória.55

Argumenta-se que a ação rescisória seria a “última via de correção” do sistema judicial, sujei-
ta a pressupostos específicos, em verdadeiro diálogo entre justiça e segurança jurídica. Com a rescisão 
do julgado busca-se: (i) decisões proferidas por juízes honestos e imparciais (incisos I e II do art. 966 
do CPC); (ii) processo eticamente dialético, fundado na cooperação e boa-fé processual (inciso III do 
art. 966 do CPC); (iii) respeito ao valor da segurança jurídica (inciso IV do art. 966 do CPC); (iv) res-
peito ao ordenamento jurídico (inciso V); processo fundado no real contexto fático-probatório (inci-
sos VI, VII e VIII do art. 966 do CPC).56 Cada fundamento rescisório constitui uma causa de pedir.57 

A ação rescisória fundada na violação à coisa julgada suscita diversas questões acerca de sua 
admissibilidade e de seu procedimento. Além disso, ultrapassado o prazo bienal para a propositura da 
ação rescisória, discute-se na doutrina e na jurisprudência a questão da prevalência da coisa julgada 
no caso de decisões conflitantes.

3. Ação rescisória por ofensa à coisa julgada
Essencialmente, a intangibilidade da coisa julgada principia o seguinte: os juízos só devem 

realizar-se uma vez e a coisa julgada consiste na proibição constitucional de renovar os juízos.58

Há meios processuais que evitam a repetição de juízos a respeito da mesma controvérsia, de sorte 
a impedir que a coisa julgada seja ofendida. De um lado, caso o processo esteja em curso, o órgão judicial 
competente deverá conhecer da coisa julgada de ofício (art. 337, §5º, e art. 485, §3º, do CPC), ou, na sua 
omissão, poderá ser alegada pela parte, respeitado o contraditório (art. 10 do CPC).59 O conhecimento 
oficioso ou a alegação da coisa julgada poderá ser feita em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 
não ocorrer o trânsito em julgado; de outro, na hipótese de processo encerrado, por meio da ação rescisória.

A admissibilidade da ação rescisória por ofensa à coisa julgada é forma de manifestação dos 
valores da segurança jurídica e confiança no Estado Democrático de Direito.

É importante registrar que o cabimento da ação rescisório por ofensa à coisa julgada não está con-
dicionada à sua objeção no processo em que foi proferida a decisão que se pretende rescindir. Mesmo que o 
óbice da coisa julgada não haja sido alegado, é possível que a parte o invoque como causa de pedir da ação 
rescisória. Extrai-se a mesma conclusão se o órgão julgador deixou de apreciar o assunto ex officio. Porém, 

50. Na Alemanha, a solução para rescindir decisão transitada em julgado reside nas ações autônomas (Wiederaufnahme des Prozesses – Nichtigkeitsklage 
e Restitutionsklage).
51. A palavra “injustiça” é polissêmica. No contexto da ação rescisória, historicamente, a injustiça da decisão não autoriza o exercício dessa demanda. O 
art. 800 do CPC/39 dispunha que a “injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da 
ação rescisória.” A referida norma não foi repetida no CPC/73. No entanto, a jurisprudência e a doutrina mantiveram o escopo da norma revogada (v. 
Fabiano Carvalho, Ação rescisória – decisões rescindíveis, p. 50-53). No vigente CPC, a questão merece ser revista, sobretudo diante dos incisos VI e VII 
do art. 966. Se, no processo civil, injustiça é expressão que está ligada ao resultado do exame do conjunto “fático-probatório” do processo, é inegável que 
o ajuizamento da ação rescisória por “prova falsa” ou “prova nova” permite a reapreciação dos fatos em um novo contexto de provas e, portanto, rever a 
própria justiça da decisão rescindenda.
52. Didier Jr.-Cunha, Curso de direito processual civil, vol. 3, n. 1, p. 422.
53. Pontes de Miranda, Comentários ao código de processo civil, t. X, p. 103.
54. A questão está amplamente superada pela remansosa doutrina: Jorge Americano, Da acção rescisória, n. 8, p. 11; Barbosa Moreira, Comentários ao 
código de processo civil, vol. V, n. 65, p. 100; Luis Eulálio de Bueno Vidigal, Comentários ao código de processo civil, n. 12 e 13, p. 21-22; Alexandre Freitas 
Câmara, Ação rescisória, p. 40.
55. Sobre “ação necessária”, v. Andrea Proto Pisani, La tutela C.D. constitutiva, in Le tutele giurisdizionali dei diritti, p. 218.
56. Semelhante perspectiva, embora à luz do CPC/73, é encontrada no STF, especialmente no voto do Min. Gilmar Mendes, no julgamento do AgReg 
460.439-9/DF, DJ 9/3/2007.
57. José Rogério Cruz e Tucci, Comentários ao código de processo civil, vol. VII, n. 12, p. 72.
58. Cf. José Rogério Cruz e Tucci, Limites subjetivos da sentença e da coisa julgada civil, n. 4, p. 38. Na doutrina estrangeira, com ampla referência doutri-
nária, Jordi Nieva-Fenoll, La cosa juzgada, n. 3.1, p. 119.
59. Nada obstante a coisa julgada esteja arrolada na ordem de alegações que podem compor a contestação (art. 337, VII), inexiste dúvida que a matéria 
pode ser deduzida em oportunidade distinta da defesa e também pelo autor.
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parcela da doutrina sustenta que não seria possível a propositura de ação rescisória com base no inciso IV do 
art. 966 se a objeção da coisa julgada foi discutida e, posteriormente, negada sua existência no processo en-
cerrado. O argumento é que apesar de o Código nada dizer sobre rediscussão da coisa julgada, o art. 503, §1º, 
do CPC (“coisa julgada de questão prejudicial”) tornaria tal discussão impossível: “se a questão da anterior 
coisa julgada foi discutida e rejeitada no processo, há coisa julgada sobe a inexistência da primeira coisa jul-
gada, o que certamente impede que se pretenda rescindir a segunda coisa julgada sob o fundamento de existir 
a primeira”.60 O argumento é inaceitável, porque a objeção de coisa julgada, embora seja questão prévia ao 
exame do mérito do processo, não está sob o rótulo de questão prejudicial. Na realidade, a alegação de coisa 
julgada constitui questão preliminar.61 Logo, fixada essa diferença fundamental, não se afigura difícil afirmar 
que a resolução de questão preliminar – no caso, a objeção de coisa julgada formada em processo anterior – é 
imune à autoridade da coisa julgada, na forma do § 1º do art. 503 do CPC. O argumento da “duplicidade de 
juízos” sobre a mesma questão, que segundo essa doutrina obstaria o ajuizamento da ação rescisória com base 
no inciso IV do art. 966 do CPC, também não prospera.62 Advirta-se que o Código não faz qualquer restrição 
sobre a possibilidade de rediscutir, em ação rescisória, a objeção da coisa julgada formada anteriormente para 
impedir, em processo posterior, a prolação da sentença de mérito. Vale a pensa trazer um dado do direito 
comparado que interessa para a utilidade do presente trabalho: no direito italiano, diversamente do nosso, 
há norma expressa proibindo a rediscussão da questão da coisa julgada no processo rescisório.63 No caso 
do sistema processual brasileiro, a situação é diferente. A discussão da coisa julgada formada em processo 
anterior é indiferente para a admissibilidade da ação rescisória fundada no inciso IV do art. 966 do CPC. A 
vingar o pensamento restritivo, propagado pela doutrina minoritária, por questão de lógica, seria inviável, na 
ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do CPC, invocar a violação a norma jurídica todas as vezes 
que ela fosse examinada pelo órgão julgador que proferiu a decisão rescindenda. O mesmo argumento valeria 
para as hipóteses dos incisos I, II e III do mesmo art. 966 do CPC. Finalmente, levando em conta os diversos 
problemas que podem surgir caso prevaleça a doutrina da restrição, tentaremos precisar ainda mais nosso 
pensamento. A coisa julgada é garantia do Estado Democrático de Direito, de modo que ela deve ser natural-
mente preservada, sobretudo se estiver de acordo com as bases do ordenamento jurídico. O não acolhimento 
da objeção da existência de coisa julgada formada em processo anterior, “por coadunar-se com o novo ato 
decisório de mérito, pode prestar-se, até, para melhor patentear a violação da res iudicata, cuja reparação é 
alvitrada no procedimento rescisório”.64 

Destaque-se que a ação rescisória fundada no inciso IV do art. 966 do CPC não se ajusta ape-
nas na coisa julgada formada a partir decisão que acolhe ou rejeita o pedido. Todos os provimentos 
jurisdicionais com o conteúdo das situações indicadas no art. 487 do CPC, quando transitadas em 
julgado, estão revestidos pela autoridade da coisa julgada.

Da mesma forma, é admissível ação rescisória contra o pronunciamento judicial que ofende a 
decisão proferida na ação monitória que defere a expedição de mandado de pagamento, de entrega de 
coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 701 do CPC).65 

Adicione-se, ainda, que é possível rescindir o pronunciamento judicial que ofenda coisa julga-
da originada de resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo (art. 
503, §1º, CPC),66 observada a regra de direito transitório (art. 1.054 do CPC).

De acordo com o sistema do Código, não é rescindível o pronunciamento que se contraponha 
aos termos de anterior e estável proferido em caráter antecedente para antecipar os efeitos da tutela, 
60. Marinoni-Mitidiero, Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório, n. 3.4.10, p. 181
61. A propósito, confira-se a clássica lição de Barbosa Moreira, Questões prejudiciais e coisa julgada, n. 18-21, p. 28-33.
62. Marinoni-Mitidiero, Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório, n. 3.4.10, p. 180-181.
63. Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione: (...) 5) se la sentenza è contraria ad 
altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
64. Rogério Lauria Tucci, Da ação e do processo civil na teoria e na prática, n. 5, p. 34. Na mesma linha, com os argumentos dos valores da coisa julgada, 
v. Araken de Assis, Processo civil brasileiro, vol. III, n. 2.149.6, p. 1477. Com farta referência doutrinária, Eduardo Talamini, Coisa julgada e sua revisão, 
n. 3.4.5, p. 152-153.
65. Registre-se, porém, o posicionamento de Eduardo Talamini para quem a decisão que defere a expedição do mandado monitório é insuscetível de 
ser revestida pela autoridade da coisa julgada (Tutela monoitória, p. 92 e ss.). No vigente sistema processual, o renomado processualista manteve seu 
posicionamento, mesmo que a ação rescisória seja o meio hábil para impugnar a decisão que determina a expedição do mandado monitório transitada 
em julgado (Curso avançado de processo civil, vol. 2, n. 41.2.7, p. 826.
66. Enunciado 338 do FPPC – Cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada sobre a resolução expressa da questão prejudicial incidental.
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ainda que ultrapassado o prazo de 2 (dois) para revê-la, reforma-la ou invalida-la (art. 304, §5º, CPC), 
dada sua inaptidão para alcançar a autoridade da coisa julgada (art. 304, §6º, CPC).67-68 

O termo legal “ofensa à coisa julgada” não abrange decisões que, embora transitadas em jul-
gado, estão imunes à autoridade da auctoritas rei iudicatae, ainda que venham a produzir os efeitos69 
(positivo ou negativo) da coisa julgada (v.g., decisões transitadas em julgada com fundamento nos 
incisos I, IV, VI ou VII do art. 485 do CPC).70 No âmbito do processo coletivo, algumas decisões de 
mérito transitadas em julgado são insuscetíveis de serem invocadas para justificar a ação rescisória 
por ofensa a coisa julgada (v.g., art. 18 da Lei n. 4.717/65; art. 103 do CDC; art. 16 da Lei n. 7.347/85). 
Igualmente ocorre nos processos objetivos de controle de constitucionalidade (v.g., decisão de impro-
cedência do pedido de inconstitucionalidade).71 

A doutrina72 aproxima o motivo rescisório da ofensa à coisa julgada das situações indicadas nos §§ 
1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC (tríplice identidade).73 No entanto, limitar o cabimento da ação rescisória no 
fundamento das “ações idênticas”, caracterizado pela repetição dos elementos da demanda (partes, causa 
de pedir e pedido), seria esvaziar o disposto no inciso IV do art. 966 do CPC. Com efeito, a auctoritas rei 
iudicatae pode ser transgredida em outras situações em que não há “ação idêntica”. Assim, v.g., é rescin-
dível a decisão do tribunal que conhece recurso intempestivo interposto contra pronunciamento de mérito, 
porquanto a coisa julgada se formou tendo em vista a extemporaneidade para a prática do ato recursal.74 

Vale a pena frisar que os efeitos negativo ou positivo da coisa julgada refletem nos juízos da 
ação rescisória. Cuidando-se de decisão rescindenda que ofenda o efeito negativo, haverá apenas a 
ocorrência do juízo rescindente; de outro lado, se a violação ocorrer pelo efeito positivo, além do juízo 
rescindente, ocorrerá também o juízo rescisório.75-76

Ofende a coisa julgada se a nova decisão rescindenda é conforme ou desconforme ao anterior pro-
nunciamento judicial revestido pela autoridade da coisa julgada. O objetivo da coisa julgada é impedir o 
novo julgamento daquilo que já está julgado, seja qual for o sentido do julgamento anterior.77 A questão tem 
implicações práticas. É suficiente imaginar o problema do prazo prescricional para exigir quantia fixada 
em duas decisões judiciais transitadas em julgado, sendo que a segunda é reprodução da primeira.78

O cabimento da ação rescisória com base no inciso IV do art. 966 do CPC não está condicio-
nado exclusivamente à formação da coisa julgada em processo estatal de natureza cível.79 A ofensa 
pode decorrer da auctoritas rei iudicatae formada em processo criminal,80 trabalhista, eleitoral, mili-
tar, entre outros, ou, ainda, proveniente de processo arbitral.

67. Heitor Vitor Mendonça Sica entende que, mesmo ultrapassado o prazo de dois anos a que se refere o §5º do art. 304, não há formação da coisa julgada, 
mas “estabilidade qualificada” da decisão concessiva de tutela antecipada em caráter antecedente (Doze problemas e onze soluções quanto à chamada 
“estabilização da tutela antecipada”, 3.2, p. 353). Ainda no sentido de inexistir coisa julgada: Didier Jr-Braga-Oliveira, Curso de direito processual civil, vol. 
2, n. 4.5.4, p. 612; Robson Renault Godinho, Coment. ao art. 304, in Comentários ao novo código de processo civil, n. 3, p. 480-481. Admitindo a formação 
da coisa julgada: Leonardo Greco, A tutela da urgência e a tutela da evidência no código de processo civil de 2015, n. 4, p. 207.
68. Enunciado 33 do FPPC – Não cabe ação rescisória nos casos de estabilização da tutela antecipada de urgência.
69. Também chamado de função negativa ou positiva da coisa julgada.
70. Marco Antonio Rodrigues, Manual dos recursos – ação rescisória e reclamação, n. 15.2.4, p. 314.
71. Por todos, v. Luis Roberto Barroso, Controle de constitucionalidade no direito brasileiro, n. 5.2, p. 227-228.
72. Por todos, v. José Miguel Garcia Medina, Novo código de processo civil comentado, p. 1299.
73. § 1o Verifica-se (...)a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
74. O exemplo é de Alexandre Freitas Câmara, que parece admitir a situação para o julgamento de qualquer recurso erradamente admitido (O novo 
processo civil brasileiro, n. 23.7, p. 468). Em semelhante perspectiva, Francesco Paolo Luiso, Diritto processuale civile, vol. I, n. 21.3, p. 175.
75. Didier Jr.-Cunha, Curso de direito processual civil, vol.3, n. 6.3.6.1., p. 486. No mesmo sentido, mas sem a nomenclatura das funções negativa e posi-
tiva da coisa julgada, Flávio Luiz Yarshell, Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, n. 144, p. 408-409. Enunciado 554 do FPPC – Na ação rescisória 
fundada em violação ao efeito positivo da coisa julgada, haverá o rejulgamento da ju após a desconstituição da decisão rescindenda. 
76. O juízo rescisório decorre do exame da causa de pedir complexa assim compreendida aquela que “encerra pluralidades de fatos jurídicos, individu-
ando mais de uma pretensão” (cf. José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi na ação rescisória, p. 57). No mesmo sentido: José Rogério Cruz e Tucci, 
A cauda petendi no processo civil, n. 4.6, p. 259
77. Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, vol. V, n. 77, p. 126; Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 
n. 62.4.4., p. 1374.
78. Cf. Marinoni-Mitidiero, Ação rescisória – do juízo rescindente ao juízo rescisório, n. 3.4.7, p. 174-175.
79. Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, vol. V, n. 77, p. 129.
80. Vale o registro do entendimento de Leonardo Greco, para quem “a vinculação da jurisdição civil às conclusões a que chegou o juízo criminal sobre a 
existência do fato ou sobre sua autoria em parte inconstitucional nos casos de sentença criminal absolutória”, sobretudo pela ausência de contraditório 
da vítima (Instituições de direito processual civil, vol. III, n. 16.2.5, p. 342).
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Haverá ofensa à coisa julgada de “sentença estrangeira”, caso a decisão proferida sob a jurisdi-
ção brasileira seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado da homologação da pelo Superior 
Tribunal de Justiça (art. 105, I, i, da CF e art. 960 do CPC). Porém, caso a homologação da “sentença 
estrangeira” ocorra depois do trânsito em julgado da decisão brasileira, será rescindível o pronuncia-
mento do Superior Tribunal de Justiça.81

Não é preciso que o autor indique o inciso IV do art. 966 do CPC para lastrear o pedido de 
rescisão com base na ofensa à coisa julgada.82 Também é desnecessária a cumulação de pedido com 
o inciso V do art. 966 do CPC para enumerar os dispositivos correspondentes ao regime jurídico da 
coisa julgada. É suficiente que a petição inicial da ação rescisória indique precisamente a violação à 
coisa julgada formada anteriormente. É importante que o autor aproxime todos os elementos fáticos e 
jurídicos que demonstrem a ofensa.

A prova da ofensa à coisa julgada é documental, pois basta que o autor junte com a petição 
inicial a decisão de mérito e a certidão do trânsito em julgado. Tais documentos são indispensáveis à 
propositura da ação rescisória, cuja falta impõe ao relator determinar que parte, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, promova sua juntada (art. 320, caput, do CPC). O desatendimento traz como consequência a 
extinção do processo sem a solução do mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Por fim, é inadmissível a realização de prova técnica ou oral para demostrar tal fato.

4. Decisões transitadas em julgado conflitantes: início de uma nova proposta
Problema de difícil solução que o legislador não conseguiu resolver diz respeito ao conflito de 

decisões revestidas pela autoridade da coisa julgada.
Critica-se o legislador por ter perdido a oportunidade de regular a matéria no vigente Código 

de Processo Civil.83 Porém, a regulação certamente não resolveria a divergência doutrinária e juris-
prudencial acerca do tema. Se a lei, v.g., definisse pela prevalência da “segunda coisa julgada”, não 
faltariam vozes para afirmar a inconstitucionalidade daquela escolha.

Na vigência do CPC/73, a matéria foi bastante debatida em sede doutrinária, com repercussão 
na jurisprudência.84

Sob o fundamento constituciona85 do processo,1 especialmente calcado no direito fundamental 
de que “a lei não prejudicará a coisa julgada” (art. 5º, XXVI, da CF),86 entende-se que deveria prevalecer 
a primeira coisa julgada. Defende-se, também, que haveria de persistir a primeira decisão transitada em 
julgado, porque ela não seria viciada, ao contrário da segunda.87 Há, ainda, o entendimento segundo o 
qual a decisão que violou a coisa julgada precedente não estaria submetida ao prazo decadencial para 
o ajuizamento da ação rescisória.88 Argumenta-se que o executado poderia invocar “coisa julgada con-
trária” para fundar impugnação ao cumprimento de sentença ou ainda admitir a “ação declaratória de 
ineficácia”, caso transcorrido o prazo para o ajuizamento da ação rescisória.89 Debaixo da teoria da ine-
xistência, sustenta-se que a posterior decisão não teria aptidão para transitar em julgado e, portanto, não 
haveria nada a ser desconstituído, motivo pelo qual a ação rescisória seria desnecessária,90 e a questão 

81. Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, vol. V, n. 77, p. 128.
82. José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi no processo civil, n. 4.26, p. 259.
83. Há sistemas que fazem opção legislativa. Por exemplo, o CPC português expressamente consigna que prevalece a primeira coisa julgada (art. 625º).
84. A divergência pode ser observada pelas notas ao art. 505 expostas por Negrão-Gouvêa-Bondioli-Fonseca, Código de processo civil e legislação processual 
em vigor, p. 537. Recentemente: No âmbito do STJ, afirma-se que “havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, 
enquanto não desconstituída mediante ação rescisória” (REsp 1.524.123-SC, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/6/2015, com referência a outros julgados).
85. No CPC/73, mas sob a égide da Constituição de 1967 (art. 153, §3º), v. Sérgio Rizzi, Ação rescisória, n. 81, p. 133-139. Com fundamento da Constitui-
ção de 1988 (art. 5º, XXXVI): Rodrigo Barioni, Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores, n. 2.2.6, p. 91-93; Cassio Scarpinella Bueno, Curso 
sistematizado de direito processual civil, vol. 5, n. 6.4, p. 330; Sérgio Gilberto Porto, Ação rescisória atípica, n. 6.54, p. 117-119. No atual Sistema processual: 
Rodrigo Barioni, Coment. ao art. 966, in Breves comentários ao novo código de processo civil, n. 4.6, p. 2152-2153.
86. A palavra lei compreenderia o termo “decisão jurisdicional”.
87. Arruda Alvim, Novo contencioso cível no CPC/15, p. 325.

88. Nesse sentido, mas no CPC/73: Thereza Alvim, Notas sobre alguns aspectos controvertidos da ação rescisória, in RePro 39, p. 12. O CPC japonês 
indica não haver prazo para rescindir a segunda coisa julgada (art. 342, 3).
89. Luiz Guilherme Marinoni, A questão das coisas julgadas contraditórias, Repro 271, n. 5, p. 306-307.
90. Com base no CPC/73, Wambier-Medina, O dogma da coisa julgada, n. 2.2, p. 36. Na vigência do atual sistema processual: com a afirmação expressa 



52

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

poderia ser deduzida em outros meios processuais (v.g. ação declaratória de inexistência, impugnação 
ao cumprimento de sentença ou “exceção de pré-executividade”).91 De outra quadra, pela prevalência da 
segunda coisa julgada, com argumento puramente lógico e pragmático, sustenta-se que não faria sentido 
preservar o primeiro julgado se o sistema prevê a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada que 
reveste a posterior decisão.92-93 Já se afirmou, também, que seria possível declarar sem efeito a decisão 
mais injusta ou, ainda, anular as duas decisões, provocando um novo debate sobre o tema objeto do con-
flito entre as “duas coisas julgadas” para dar origem a um terceiro e definitivo julgamento.94

Isso tudo levou a melhor doutrina a certificar que não haveria “solução inteiramente satisfató-
ria de todos os pontos de vista”.95

De acordo com os valores da segurança jurídica, previsibilidade e confiança, que decorrem da 
coisa julgada, naturalmente duas decisões conflitantes não podem subsistir. Porém, igualmente preju-
dicial, porque contrário àqueles valores, é a divergência instituída pela doutrina e pela jurisprudência 
acerca do tema.

Dado o esgotamento dos modelos acima noticiados, de modo a iniciar um novo debate, poder-
-se-ia conceber uma proposta mais pragmática e alinhada às normas fundamentais do processo civil, 
com amparo constitucional. A prevalência da coisa julgada (rectius: efeitos da decisão) decorreria de 
judicioso exame comparativo entre as decisões transitadas em julgado conflitantes, a partir de alguns 
critérios: (i) profundidade do contraditório e da fundamentação; (ii) proximidade com a legalidade e 
constitucionalidade; (iii) natureza hierárquica dos órgãos julgadores que proferiram as decisões con-
flitantes; (iv) boa-fé processual; (v) conformidade com os precedentes (princípio da uniformidade de 
aplicação do direito); e (vi) respeito aos direitos fundamentais.96

Evidentemente que levando em consideração a relevância da matéria, a decisão exige elevada 
carga de fundamentação. Deve-se evitar justificativas muito genéricas, sem esclarecer com clareza as 
razões que levaram o órgão julgador a optar por uma decisão transitada em julgado em detrimento 
da outra. Assim será insuficiente para pedir a prevalência da primeira ou da segunda coisa julgada a 
afirmação de que uma decisão é menos ou mais justa que a outra.97 Todavia, a insatisfatória argumen-
tação das partes não conduz à rejeição liminar do pedido. Ao detectar deficiências argumentativas, 
de acordo com o princípio da cooperação, é dever do órgão julgador apontar precisamente a falha e 
determinar a intimação da parte para que complemente os seus argumentos.

A adequada argumentação das partes, com verdadeiro contraditório qualificado, inegavel-
mente provoca uma decisão bem fundamentada. A legitimidade da escolha da decisão transitada em 
julgado passa necessariamente por um adequado juízo de ponderação.98 A ponderação, como se sabe, 
é uma técnica de interpretação aplicável para decidir “casos difíceis”.99 Embora exercida sob a ponde-
ração, a decisão acerca de qual coisa julgada prevalecerá não é puramente subjetiva ou irracional. Há 
de que a segunda “decisão transitada em julgado” é inexistente, e portanto, seria desnecessária a ação rescisória, nada obstante previsão expressa em lei, v. 
Wambier-Conceição-Ribeiro-Mello, Primeiros comentários ao novo código de processo civil – artigo por artigo, p. 1373. No mesmo sentido, confira-se José 
Miguel Garcia Medina, Novo código de processo civil comentado, p. 1299; Direito processual civil moderno, n. 4.2.3, p. 1292-1293.
91. Nesse sentido, retratando determinada linha da jurisprudência do STJ, v. José Miguel Garcia Medina, Direito processual civil moderno, n. 4.2.3, p. 1292-1293.
92. No regime do CPC/73: Ada Pelegrini Grinover, Direito processual civil, p. 85; Pontes de Miranda, Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras 
decisões, § 23, n. 4, p. 309-310; Moniz de Aragão, Sentença e coisa julgada, n. 202, p. 285; Flávio Luiz Yarshell, Ação rescisória: juízos rescindente e res-
cisório, n. 107, p. 317-318. Com análise do Projeto do CPC, v. Beclaute Oliveira Silva, Conflito entre coisa julgadas e o PLS n. 166/2010, p. 10-161. No 
vigente sistema processual: Marinoni-Arenhart-Mitidiero, Novo código de processo civil comentado, p. 902; Novo curso de processo civil, vol. 2, n. 12.4.2, 
p. 589-591; Didier Jr.-Cunha, Curso de direito processual civil, vol. 3, n. 6.3.6.2., p. 486-487; Ronaldo Cramer, coment. ao art. 966, in Comentários ao novo 
código de processo civil, p. 1402. Na Itália, Andrea Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, n. 4, p. 537.
93. Na perspectiva do CPC/73, confira-se a divergência jurisprudencial nas anotações de Negrão-Gouvêa-Bondioli-Fonseca, Código de processo civil e 
legislação processual em vigor, nota 3 ao art. 505, p. 537.
94. A discussão pode ser observada em Jordi Nieva-Fenoll, La cosa Juzgada, Cap. IV, especialmente no item 1, p. 269-278.
95. Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, vol. V, n. 133, p. 223.
96. De acordo com a doutrina clássica do processo penal italiano, no caso de conflitos de decisões transitadas em julgado, prevalece o princípio do favor 
rei (Enrico Maria Mancuso, Il giudicato nel processo penale, n. 3, p. 413-418).
97. Num sentido muito próximo para superação de decisão “injusta” proferida no processo penal português, v. João Conde Correia, O “mito do caso 
julgado” e a revisão propter nova, n. 5.3, p. 610.
98. Conforme anota Daniel Sarmento, “Os critérios tradicionais de resolução de antinomias não são suficientes para solucionar as situações de colisão 
entre princípios constitucionais. O critério cronológico é inútil, pois, ressalvadas as emendas constitucionais, as normas da Constituição são todas edita-
das no mesmo momento. O critério de especialidade também apresenta reduzida valia, pois é raro, no plano constitucional, a existência de antinomias do 
tipo total parcial, que são as únicas que podem ser resolvidas através deste método” (A ponderação de interesses na Constituição Federal, p. 195).
99. Luis Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição, p. 360.
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pautas substantivas que guiam o órgão julgador. Tudo isso deve ser demonstrado na fundamentação, 
o que torna possível controlar tal juízo.100

O que se acaba de expor não tem pretensão de exaustividade, quer da listagem dos critérios, quer 
no tratamento procedimental das questões atinentes a cada um deles para resolver o conflito de decisões 
transitadas em jugado. É apenas o início de uma proposta. Um começo pode ser sinal de final feliz....
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(TJBA –  Conflito de Jurisdição nº 0021459-53.2017.8.05.0000. Seção Criminal. Relatora: Desa. 
Ivone Bessa Ramos, Julgado em 07/02/2018.)

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO 
DE DIREITO DA 1.ª VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA DA COMARCA 
DE CAMAÇARI E O JUÍZO DA 2.ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPE-
CIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI.
AÇÃO PENAL AINDA NÃO INTENTADA. TERMO CIRCUNSTANCIADO LA-
VRADO. DISCUSSÃO SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA ENCAMINHA-
MENTO DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A SUB-
MISSÃO DO CASO À LEI MARIA DA PENHA. MÚTUA DECLARAÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA DOS JUÍZOS SUSCITANTE E SUSCITADO. INSTAURAÇÃO 
DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONHECIMENTO.
AUTOS QUE NARRAM A PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE 
QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DE DELITO 
CONTRA A HONRA. INVESTIGADA QUE É MÃE DA VÍTIMA. SUPOSTA 
VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA UNIDADE 
DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONFLITO RESOLVIDO PELA TÉCNICA DA OB-
SERVÂNCIA DOS PRECEDENTES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 
489, § 1.º, INCISO VI, DO NCPC, COM FULCRO NO ARTIGO 3.º DO CPP. IMPE-
RATIVOS AXIOLÓGICOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, PROTEÇÃO DA CON-
FIANÇA E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO CONSISTENTE DO CASO 
CONCRETO COM PRECEDENTES DA SEÇÃO CRIMINAL QUE FIXARAM 
A COMPETÊNCIA DA ENTÃO VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SUPERAÇÃO 
DOS PRECEDENTES.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA FIXAR A 
COMPETÊNCIA DA 1.ª VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA DA COMAR-
CA DE CAMAÇARI-BA.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Jurisdição n.º 0021459-53.2017.8.05.0000, 

no qual figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ 
EM CASA DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA e, como Suscitado, a 2.ª VARA DO SISTEMA 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI-BA, sendo interessados a DE-
LEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER e a investigada E.L.V.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia em CONHECER do Conflito e, no mérito, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, para 
fixar a competência do Juízo Suscitante da 1.ª VARA DA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA DA 
COMARCA DE CAMAÇARI-BA, para receber os autos n.º 0303197-59.2017.8.05.0039 e demais 
incidentes a ele correlatos, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara 

da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Camaçari, que declarou a sua incompetência para proces-
sar o Termo Circunstanciado n.º 017/2017, oriundo da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 
de Camaçari (DEAM), em face de anterior declínio de competência pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª 
Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari.
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O supracitado Termo Circunstanciado foi instaurado após lavratura, naquela unidade poli-
cial, dos Boletins de Ocorrência n.º 16-10071, 16-01293 e 16-01371, datados, respectivamente, de 
31.08.2016, 14.09.2016 e 26.09.2016 (fls. 08/09, 06/07 e 04/05). O primeiro e o último foram registrados 
pelo Sr. C.P.V, visando noticiar que sua irmã, a adolescente R. V. D. de S., estaria sendo difamada e 
agredida fisicamente por sua mãe, a Sra. E.L.V. O segundo dos Boletins tem, por sua vez, como co-
municante, a Sra. E.L.V, que relata ter sido, supostamente, vítima de difamações e ameaças proferidas 
pelo seu filho, Sr. C.P.V.

A Autoridade Policial encaminhou o suprarreferenciado Termo ao JECRIM (fl. 17), tendo 
sido este distribuído à 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari. Assim é que, de logo, 
o MM. Juiz de Direito, reconhecendo sua incompetência para processar e julgar as infrações penais 
narradas, segundo ele tipificadas no art. 7.ª da Lei n.º 11.340/2006, remeteu os fólios para o setor de 
distribuição (fl. 02).

Redistribuídos os autos à então 1.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 
Camaçari, o MM. Juiz de piso determinou a abertura de vista ao Ministério Público (fl. 18), tendo o Exmo. 
Promotor de Justiça atuante na serventia opinado pelo arquivamento dos fólios em relação ao crime de 
injúria imputado a C.P.V, em razão da falta de interesse processual, bem assim pelo desmembramento 
dos autos quanto aos demais delitos e posterior remessa à 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais, ao 
sustentar que “as supostas infrações praticadas entre mãe e filha não decorrem de a violência em razão 
do gênero e, portanto, não são da competência deste juízo (art. 5º da Lei 11.340/2006)” (fl. 21).

Conclusos os autos ao renomeado Juízo da 1.ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca 
de Camaçari, o Magistrado, analisando a situação concreta, entendeu, em análise perfunctória, ser 
acertado o pronunciamento do Ministério Público que oficiava naquela unidade jurisdicional, motivo 
que o fez arquivar o “Inquérito Policial” em relação ao Acusado C.P.V, com arrimo no art. 107, inciso 
IV, do CPB (fls. 25/26), e se declarar incompetente para processar o feito, suscitando, por conseguinte, 
o conflito negativo de competência ora relatado (fls. 27/31).

Distribuídos os autos à Seção Criminal desta Corte de Justiça e fixada a Relatoria desta De-
sembargadora, oportunizou-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, tendo a Exma. Procuradora 
Marilene Pereira Mota se manifestado pela procedência do conflito, para que seja fixada a competên-
cia do Juízo da 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari para processar o feito origi-
nário (fls. 07/08-v dos autos físicos).

VOTO
Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Di-

reito da 1.ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Camaçari, em face de anterior declínio 
de competência pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari, que 
ensejou a redistribuição do Termo Circunstanciado n.º 017/2017, oriundo da Delegacia Especial de 
Atendimento à Mulher de Camaçari (DEAM), àquele Juízo.

Ab initio, mister ressaltar que – inobstante a não deflagração, até então, de eventual Ação 
Penal – trata-se a hipótese vertente, efetivamente, de conflito de competência, e não propriamente de 
conflito de atribuições entre órgãos do Ministério Público, mormente em razão de os Juízos Suscitado 
e Suscitante terem efetivamente exercido a sua kompetenz-kompetenz1 para, sucessivamente, decla-
rem-se incompetentes para processar o feito. 

O respeitado doutrinador Renato Brasileiro de Lima aborda, em sua obra “Manual de Pro-
cesso Penal”, a situação ora submetida ao acertamento desta Corte, posicionando-se pela existência, 
na hipótese, de conflito de competência, e não de atribuições, porquanto houve legítima decisão dos 
Juízos Suscitante e Suscitado sobre a sua própria competência. Confira-se:

Há quem entenda que o conflito de competência só pode ser suscitado após o oferecimento da peça acu-
satória. Assim, enquanto a peça acusatória não for oferecida pelo legitimado ativo, teríamos apenas um 

1. Expressão importada da doutrina processualista alemã para identificar a competência do juiz para declarar a sua própria competência.
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conflito virtual de competência. Logo, se um Promotor de Justiça requerer a declinação de competência 
em sede de determinado inquérito policial e o juiz determinar a remessa dos autos a outro juízo, se o 
juízo recipiente chegar à conclusão que a competência era do juízo que lhe remetera os autos, acolhendo 
manifestação do órgão ministerial que oficia perante ele, não seria possível suscitar um conflito de com-
petência, o qual pressupõe o início do processo penal. Portanto, como não é possível suscitar um conflito 
de competência, a controvérsia deveria ser dirimida por meio de um conflito de atribuições.
A despeito desse entendimento, parece-nos que o conflito de competência pode ser suscitado a 
qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado das sentenças, sendo de todo irrele-
vante saber se a peça acusatória já foi oferecida (ou não). Ora, considerando a possibilidade de 
intervenção do órgão jurisdicional mesmo antes do oferecimento da peça acusatória, tal como se 
dá com o deferimento de medidas cautelares, que devem ser concedidas pela autoridade judiciá-
ria competente, é evidente que controvérsias acerca da competência podem surgir mesmo antes 
do início do processo.
(...) Ora, se os dois juízos acataram manifestação dos órgãos ministeriais que oficiam perante 
eles, é evidente que o conflito deixou de ser apenas entre órgãos do Ministério Público, na medida 
em que houve apreciação da matéria por dois órgãos jurisdicionais. A controvérsia deve ser so-
lucionada, portanto, por meio de um conflito de competência, in casu, da competência do Superior 
Tribunal de Justiça2.
(…) Destarte, cuidando-se de inquérito policial ou de procedimento investigatório que estejam tra-
mitando perante o Poder Judiciário, a palavra final do Ministério Público será obrigatoriamente 
avaliada pelo juiz; portanto, ou o juiz acatará a posição do Parquet, declinando da competência, ou 
dele discordará, hipótese em que estará afirmando sua competência, dando ensejo ao denominado 
arquivamento indireto, com a consequente aplicação subsidiária do art. 28 do CPP. Portanto, se 
houve a intervenção de órgão do Poder Judiciário, não se trata de conflito de atribuições, mas sim 
de conflito de competência. Lado outro, se o procedimento investigatório criminal não estiver tramitan-
do perante o Poder Judiciário, não haverá reconhecimento de (in)competência por parte de um dos juízos 
envolvidos, daí por que o conflito será tão somente de atribuições.3 (grifos acrescidos)

Aliado a isso, tem-se que a questão ora trazida como controversa ao acertamento jurisdicio-
nal desta Corte não se refere à tipificação penal propriamente dita das condutas atribuídas à investi-
gada, mas se o fato por ela em tese perpetrado estaria, ou não, sob o âmbito protetivo da Lei Maria 
da Penha (Lei n.º 11.340/2006). Note-se, assim, a necessidade de o conflito ser solucionado antes 
mesmo de eventual deflagração de ação penal, posto que, como cediço, a atuação dos Juízos Susci-
tante e Suscitado dar-se-ia, cada qual, de pronto, ou seja, antes do oferecimento de Peça Acusatória, 
conforme exegese do art. 18 da Lei n.º 11.340/2006 e do art. 69 e seguintes da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais disso, ainda nesse preambular, há de se ressaltar que, muito embora o fato cuja prá-
tica se atribui à investigada tenha, por pretensa vítima, uma adolescente, a Comarca de Camaçari não 
dispõe de Vara de Feitos Relativos aos Crimes Praticados contra Criança e Adolescente e, por mais que 
dispusesse, a competência de tal Vara estaria derrogada no caso concreto, ante sua residualidade face à 
competência das Varas do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 85, caput, da Lei de Organiza-
ção Judiciária do Estado da Bahia.4

Constatando-se, portanto, na esteira da mais balizada doutrina, a efetiva existência do conflito 
negativo de competência entre os Juízos da 1.ª Vara da Justiça pela Paz em Casa da Comarca de Cama-
çari (ora Suscitante) e da 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Camaçari (ora Suscitado), tal 
incidente deve ser conhecido e ter seu mérito enfrentado por este Egrégio Tribunal.

Emerge-se dos autos que o Termo Circunstanciado n.º 017/2017, oriundo da DEAM de Ca-
maçari, visa apurar a ocorrência de delito de lesão corporal e de crime contra a honra supostamente 

2. Essa hipótese é denominada por Nucci de falso conflito de atribuições. Segundo o autor (op. cit. p. 354), quando se estabelece um conflito entre órgãos 
do Ministério Público que, durante uma investigação policial, entendem que não são competentes para denunciar o investigado, haveria, aí, um conflito 
negativo de atribuições, mas que simboliza um falso conflito, porquanto haverá sempre um juízo responsável por cada um dos inquéritos, razão pela 
qual se encamparem os entendimentos dos promotores ou procuradores com os quais oficiam, estará instaurado verdadeiro conflito de competência. (DE 
LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador.2014. p. 1067.)
3. DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 2 ed. Salvador.2014. pp. 1067-1073.
4. Dispõe o art. 85 da LOJ/BA: “Aos Juízes das Varas dos Feitos Criminais praticados contra Criança e Adolescente compete processar e julgar os crimes e 
as contravenções penais, cujas vítimas sejam crianças e adolescentes, bem como os incidentes processuais atinentes, ressalvada a competência das Varas 
do Júri, de Acidente de Veículos e do Juizado Especial Criminal.”
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praticados pela Sra. E.L.V contra sua filha R. V. D. de S., a qual, à época, contava com 17 (dezessete) 
anos de idade.

O Juízo Suscitado, em síntese, sustenta que os fatos veiculados na Denúncia foram praticados no 
âmbito familiar contra vítima mulher, conforme disposição do art. 7.º da Lei n.º 11.340/06, razão pela qual 
tal diploma normativo atrairia competência diversa da sua. A seu turno, o Juízo Suscitado assevera, em 
resumo, que a análise dos autos permitiria concluir que a violência narrada nas peças de investigação não 
teria decorrido da relação de vulnerabilidade determinada pela condição de gênero da vítima, entendendo, 
assim, afastada a sua competência para o processamento do feito, com fulcro no art. 5.º da Lei n.º 11.340/06.

De antemão, alerta-se que as questões de declaração de competência semelhantes à veiculada 
no presente conflito têm tido a aptidão de provocar grandes debates no âmbito desta Corte de Justiça, 
sobretudo no espaço dialético da Seção Criminal, Órgão Fracionário regimentalmente competente pra 
apreciar originariamente tais feitos. Por tal intelecção, entende-se merecida uma apreciação mais ana-
lítica da matéria no presente Voto, a fim de que sejam explicitados os fundamentos constitucionais e 
legais que lastreiam a matéria, bem como o estudo da casuística jurisprudencial desta Corte, tudo com o 
condão de buscar a necessária coerência e unidade de entendimento que se pretende com a instauração 
do conflito de competência, em prestígio à segurança jurídica e ao princípio do juiz natural.

Com fins metodológicos, desde já se antecipa que o presente Voto seguirá o seguinte per-
curso argumentativo:

I – explicitação, em face do caso concreto, dos parâmetros constitucionais e legais que informam a 
especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico pátrio às mulheres vítimas de violência domés-
tica e familiar;
II -  fixação de pressupostos sobre o sentido e o alcance normativo do sistema de proteção contra as 
mulheres vítimas de violência doméstica, e do sistema dos juizados especiais;
III – abordagem sobre a definição de regras adjetivas de competência do Juízo, correlacionadas aos 
referidos sistemas aplicáveis ao caso concreto;
IV – estudo da casuística jurisprudencial da Seção Criminal em hipóteses semelhantes a que ora é 
apresentada, estabelecendo-se distinções consistentes ou aproximações (técnica do distinguish);
V – posicionamento sobre a declaração de competência no caso concreto apresentado, estabelecendo a 
sua relação de interdependência com os precedentes desta Corte e se é necessária ou não a superação 
da jurisprudência (técnica do overhulling).

I – EXPLICITAÇÃO, EM FACE DO CASO CONCRETO, DOS PARÂMETROS CONSTITU-
CIONAIS E LEGAIS QUE INFORMAM A ESPECIAL PROTEÇÃO CONFERIDA PELO 
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR

No que concerne à proteção da mulher vítima de violência doméstica, em que pese ser decorren-
te da própria dignidade da pessoa humana e de justiça social – respectivamente fundamento e objetivo 
da República Federativa do Brasil (art. 1.º, inciso II, e art. 3.º, inciso I, ambos da CF/88) – o seu acolhi-
mento específico e expresso pela ordem jurídica pátria, enquanto norma supralegal decorrente do siste-
ma aberto de direitos e garantias fundamentais (art. 5.º, § 2.º, da CF), pode ser observado na integração 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída 
em Belém do Pará, em 09 de junho de 1994, através do Decreto n.º 1.973 de 1.º de agosto de 1996.

A Convenção de Belém do Pará, em seu art. 3.º, proclama que “toda mulher tem direito a ser 
livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada”, dispondo nos seus arts. 1.º e 2.º 
que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como 
na esfera privada” e que “entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, se-
xual e psicológica (...) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação 
interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência (...)”.
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O marco legal da especial proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 
contudo, sem dúvida, foi a publicação da Lei n.º 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Pe-
nha”), que “cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos do § 8.º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência do-
méstica e familiar”.

Conclui-se, portanto, que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar gozam, no 
ordenamento jurídico pátrio, de especial proteção.

II -  FIXAÇÃO DE PRESSUPOSTOS SOBRE O SENTIDO E O ALCANCE NORMATIVO 
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA, E DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Ao disciplinar o alcance do sistema dos Juizados Especiais Criminais, a Lei n.º 9.099/95 estabele-
ceu em seu art. 61 que os delitos de menor potencial ofensivo, para os efeitos daquela lei, são “as contra-
venções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou 
não com multa”.

Por sua vez, a Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para delimitar seu âmbito de prote-
ção, lançou a conjugação tanto de critérios subjetivos quanto objetivos previstos na legislação. Como 
critério subjetivo, estabeleceu em seu art. 2.º que a sua normatividade destina-se a assegurar os di-
reitos inerentes a “toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião”; como critério objetivo, seu art. 5.º dispôs configurar-se 
“violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, de-
finindo, ainda, em seus incisos, as esferas de relação social em que tal violência, de gênero, deveria 
ocorrer para ser considerada “no âmbito familiar e doméstico”.

É preciso destacar, de logo, que não há consenso científico acerca do conceito de gênero, 
sendo, contudo, razoavelmente aceito que, na perspectiva em que ora se coloca, o termo começou a 
ser empregado pelos movimentos feministas norte-americanos da década de 80 do século XX, em 
substituição ao termo “sexo”, categoria biológica que teria demonstrado ser “insuficiente para expli-
car os papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher” e “a desigualdade entre homens e mulheres 
concretizada em discriminação e opressão das mulheres”5 

Com efeito, constata-se que a Convenção da Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, pactuada em 1979, não adotava o conceito de distinção 
de “gênero”, mas sim de “sexo”, a definir, em seu art. 1.º que “para fins da presente Convenção, a 
expressão ‘discriminação contra a mulher’ significará toda distinção, exclusão ou restrição base-
ada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e 
da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo”.

A perspectiva de gênero, contudo, parece apontar para uma transcendência das distinções me-
ramente biológicas entre os indivíduos humanos macho e fêmea, no sentido de abordar as distinções 
socialmente engendradas para esses indivíduos tão somente em razão da originária distinção bioló-
gica. Gênero, portanto, seria um conceito histórico e cultural baseado no sexo, o que revelaria a 
conexão entre a tipologia social e a tipologia biológica.

5. Dicionário de Direitos Humanos da Escola Superior do Ministério Público da União. Disponível em http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/pfdc/ informacao-e-
-comunicacao/eventos/mulher/dia-da-mulher/verbet
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Nesta toada, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade do art. 1.º 
da Lei n.º 11.340/2006, em face da alegada violação ao princípio da igualdade entre “homens e mu-
lheres”, prevista no art. 5.º, inciso I, da Constituição da República de 1988, admitiu como legítimo o 
tratamento diferenciado ao gênero feminino conferido pela referida legislação, restando o Acórdão da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 19, neste aspecto, assim ementado:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – 
TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do trata-
mento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, 
no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. [...]
(STF. ADC 19, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014, grifos acrescidos)

Neste ponto, destaca-se do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro Marco Aurélio:

Sob a óptica constitucional, a norma também é corolário da incidência do princípio da proibição de 
proteção insuficiente dos direitos fundamentais, na medida em que ao Estado compete a adoção dos 
meios imprescindíveis à efetiva concretização de preceitos contidos na Carta da República. A abs-
tenção do Estado na promoção da igualdade de gêneros e a omissão no cumprimento, em maior 
ou menor extensão, de finalidade imposta pelo Diploma Maior implicam situação da maior gravidade 
político-jurídica, pois deixou claro o constituinte originário que, mediante inércia, pode o Estado bra-
sileiro também contrariar o Diploma Maior.
A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na 
privacidade do lar e representou movimento legislativo claro no sentido de assegurar às mulheres 
agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à Justiça. A norma mitiga realidade de discrimi-
nação social e cultural que, enquanto existente no país, legitima a adoção de legislação compensatória 
a promover a igualdade material, sem restringir, de maneira desarrazoada, o direito das pessoas per-
tencentes ao gênero masculino. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, vale ressaltar, reclama 
providências na salvaguarda dos bens protegidos pela Lei Maior, quer materiais, quer jurídicos, sendo 
importante lembrar a proteção especial que merecem a família e todos os seus integrantes.

Outrossim, no que toca à abordagem sobre o tratamento legal fundado na questão de gênero, 
ressalta-se do Voto da Exma. Ministra Rosa Weber:

Nessa ordem de ideias, impende ter em mente o amplo reconhecimento do fato de que, uma vez 
marcadas, em uma sociedade machista e patriarcal como a nossa, as relações de gênero, pelo 
desequilíbrio de poder, a concretização do princípio isonômico (art. 5º, I, da Lei Maior), nessa 
esfera – relações de gênero – reclama a adoção de ações e instrumentos afirmativos voltados, exa-
tamente, à neutralização da situação de desequilíbrio. Com efeito, a Constituição expressamente 
confere à mulher, em alguns dispositivos, tratamento diferenciado, protetivo, na perspectiva de, 
nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “acertar, na diferença de cuidado jurídico, a igualação do 
direito à dignidade na vida” [...]
Entendo que uma efetiva igualdade substantiva de proteção jurídica da mulher contra a violência 
baseada em gênero exige atuação positiva do legislador, superando qualquer concepção meramente 
formal de igualdade, de modo a eliminar os obstáculos, sejam físicos, econômicos, sociais ou culturais, 
que impedem a sua concretização. Quando o ponto de partida é uma situação indesejável de desigual-
dade de fato, o fim desejado da igualdade jurídica (art. 5º, caput e I da CF), materialmente, somente é 
alcançado ao se conferir aos desiguais tratamento desigual na medida da sua desigualdade. Indivíduos 
identificados como especialmente vulneráveis em função do grupo social a que pertencem têm reco-
nhecido pelo sistema constitucional o direito à proteção do Estado, na forma de mecanismos eficazes 
de dissuasão, contra violações da sua integridade pessoal[...]
A Lei Maria da Penha reconhece o fenômeno da violência doméstica contra a mulher como uma 
forma específica de violência e, diante disso, incorpora ao direito instrumentos que levam em consi-
deração as particularidades que lhe são inerentes. Reconhece, pois, a desigualdade de gênero, e vem 
assim a proteger a mulher no horizonte definido pelo art. 226, § 8°, da Constituição Republicana. Ao 
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encarregar o Estado de assegurar assistência à família “na pessoa de cada um dos que a integram”, a 
Constituição revela não ignorar que os diferentes integrantes da família ostentam necessidades assis-
tenciais distintas, a depender da posição que ocupam no âmbito das relação familiar. Na Resolução 
2003/45, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos reconheceu expressamente o nexo 
entre violência baseada no gênero e discriminação, enfatizando que “todas as formas de violência 
e discriminação contra mulheres ocorrem no contexto de discriminação de jure e de facto e do status 
rebaixado legado às mulheres na sociedade, e são exacerbadas pelos obstáculos frequentemente 
enfrentados pelas mulheres na procura de remédios do Estado”. [...]
Não desconheço que o homem possa ser vítima de violência doméstica. No entanto, a legislação não 
lhe dá maior ênfase ao prevenir e coibir, por se tratar da exceção, não da regra, como revelam os dados 
estatísticos estarrecedores da violência de gênero. Para esses casos, os arts. 44, II, “g”, e 61, II, “f”, do 
Código Penal já ofereceriam proteção suficiente. [...]
(grifos acrescidos)

O conceito de “violência de gênero”, portanto, na Lei n.º 11.340/2006, encontra uma pre-
missa básica: ser a vítima do sexo feminino.

Em relação ao agente ativo da agressão, a Lei Maria da Penha não exige que seja ele do 
gênero masculino, podendo, portanto, perpetrar violência doméstica e familiar contra a mulher 
tanto pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino.

Outrossim, longe de estabelecer distinção casuística para a constatação da vulnerabilidade da 
mulher, a Lei Maria da Penha pressupõe como “violência doméstica e familiar” aquela ocorrida em 
determinadas esferas de relação social, quais sejam: “I - no âmbito da unidade doméstica, compre-
endida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

Ocorre, contudo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hermenêutica his-
tórica, sociológica e teleológica da Lei Maria da Penha, vem adotando tratamento diferenciado às 
hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 5.º deste mesmo Diploma Legal.

Neste sentido, destaca-se que a Corte Superior, no HC n.º 175.816/RS, julgado em 20.06.2013, 
decidiu que competiria ao Juizado Especial Criminal – e não ao Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher – o processamento e julgamento da ação penal referente a suposto crime de 
ameaça praticado por nora contra sua sogra, na hipótese em que não estivessem presentes os requisi-
tos cumulativos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Desta-
cou-se no Acórdão que “a incidência da Lei n.º 11.340/2006 reclama situação de violência praticada 
contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem 
ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade”.

Destaca-se do voto do Exmo. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, seguido à unanimida-
de pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

Ressalte-se, desde logo, a turbulência dos entendimentos acerca do âmbito de abrangência do conceito 
de violência doméstica e familiar.
O conceito legal tem sofrido severas críticas da doutrina, como ressalta Guilherme Nucci, por se 
tratar de uma norma extremamente aberta.
Há os que afirmam, pela interpretação literal da lei, que a norma compreende relações de casamento, 
união estável, família monoparental, homoafetiva, adotiva, vínculos de parentesco em sentido amplo 
e, ainda, introduz a idéia de família de fato (aquela que não tem vínculo jurídico familiar, mas que se 
consideram aparentadas, como, por exemplo, amigos próximos e empregados domésticos), como tam-
bém as relações protegidas pelo biodireito.
No entanto, entendo que o conceito de violência doméstica e familiar merece uma interpretação 
restritiva, sob pena de inviabilização da própria aplicação da norma, eis que a agravante prevista 
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no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, seria aplicada a um número excessivo de infrações 
penais, o que, de certo, não era a intenção do legislador.
Para se compreender melhor o tema, necessário se faz uma pequena digressão histórica acerca dos 
motivos que levaram à edição da Lei n° 11.340/06.
Ressalte-se que simples fotografia da realidade social e cultural em que vivemos permite constatar que 
não faltaram razões para a edição de uma lei específica para prevenir e coibir a violência no país, com 
enfoque principal fosse a proteção às mulheres, históricas vítimas, como preconiza o artigo 1° da Lei 
n° 11.340/06, bem como o próprio preâmbulo da referida Lei.
Não podemos perder de vista os aspectos históricos e sociais que criaram condições propícias para 
a discriminação de gênero hoje vigente e que necessitam ser eliminados do contexto social.
Deve-se reconhecer que a violência de gênero é um evento sociológico e epidemiológico, fruto da 
diferença de poder entre homens e mulheres, dos distintos papéis sociais atribuídos a cada gêne-
ro e da subordinação histórica das mulheres.
A violência de gênero é, pois, fruto da discriminação contra as mulheres, ao passo que as relações 
hierarquizadas e o machismo são determinantes para a aceitação social dessa violência.
Luiz Antônio de Souza, por sua vez, ao defender a constitucionalidade da Lei n° 11.340/06, ensina que 
a interpretação do referido Diploma Legal não deve ser gramatical, mas sim sociológica, teleo-
lógica e axiológica.
Sob o prisma sociológico, a Exposição de Motivos da Lei n.º 11.340/06, no item 11, aponta que as pes-
quisas realizadas revelam, confirmadas por estatística, que a mulher é socialmente vulnerável no 
âmbito doméstico e familiar, sendo objeto de constantes espancamentos, merecendo, pois, uma 
proteção especial, já que as leis penais vigentes não foram suficientes para a proteção de tão nobres 
bens jurídicos.
Sob o aspecto teleológico – finalidade da norma –, temos que a Lei nº 11340/06 veio como forma de 
conferir a efetivação da harmonia das relações familiares.
Quanto ao aspecto axiológico – valor da norma –, temos que a proteção da mulher, ao contrário de 
violá-lo, veio conferir maior efetividade ao princípio da isonomia [...]
Não é outro o sentido que se extrai da própria Lei n° 11.340/06, que, em seu artigo 4°, assevera: “Na 
interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, 
as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar” (sem grifo 
no original).
Note-se, pois, que a lei deverá ser interpretada com especial atenção aos fins sociais a que se des-
tina, demonstrando a preocupação do legislador com a correta interpretação da lei.
De outro giro, observa-se que a iniciativa legislativa de inserir no quadro normativo nacional uma le-
gislação específica para tratar do tema da violência doméstica decorre do próprio texto constitucional 
– art. 226, § 8°, da Constituição Federal-, bem como das recomendações feitas por diversos organis-
mos internacionais no sentido do combate à violência de gênero , considerada uma grave violação aos 
direitos humanos.
Nesse sentido, a Lei n° 11.340/06 buscou inspiração e foi precedida pela integração de dois im-
portantes tratados ao ordenamento jurídico pátrio, já que o Brasil assinou e ratificou a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (ONU), de 18/12/1979 e 
a Convenção interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher denomi-
nada de “Convenção de Belém do Pará” (OEA), de 1994, internalizadas pelos Decretos n° 4.377/02 
e 1.973/96, respectivamente.
Em seu art. 1°, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(ONU), de 18.12.1979, define a discriminação contra a mulher como: (...) toda distinção baseada no sexo 
e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, 
independente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil.
Por seu turno, define a “Convenção de Belém do Pará” (OEA), de 1994, art. 1°: “Qualquer ação ou con-
duta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 
tanto no âmbito público como no privado”. [...]
E sobre a violência baseada no gênero, ensina Flávia Piovesan (in Temas de direitos humanos, 3ª Ed. 
São Paulo, Saraiva, 2009, p. 229): a violência contra a mulher constitui ofensa à dignidade huma-
na, sendo manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. (...) 
Vale dizer, a violência baseada no gênero ocorre quando um ato é dirigido contra a mulher porque é 
mulher, ou quando atos afetam as mulheres de forma desproporcional. Dessa análise, extrai-se que a 
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Convenção de Belém do Pará, em seus artigos 1° e 2°, “a”, diferencia a “família” e “outras relações 
interpessoais”, qualificando o tipo de violência de gênero como violência doméstica não só como lugar 
de convívio, mas também como um tipo específico de relação, isto é, aquela que se dá entre parceiros 
íntimos, sejam eles conviventes ou não.[...]
Assim, interpretando os artigos em questão, tem-se a violência doméstica como uma forma es-
pecífica da violência de gênero – aquela que ocorre em relações de intimidade – utilizando-se o 
termo “violência doméstica” para se referir à violência conjugal, daí porque afirmarmos que a 
terminologia “violência doméstica” deve ser tida como sinônimo de violência contra a mulher 
praticada por parceiros íntimos. [...]
Ficou assentado, ainda, no E. Superior Tribunal de Justiça, que a intenção do legislador ao editar a 
Lei Maria da Penha foi de dar proteção à mulher que tenha sofrido agressão decorrente de re-
lacionamento amoroso, sendo desnecessária à configuração da relação íntima de afeto a coabitação 
entre o agente e a vítima: [...]
A limitação da incidência da Lei n.º 11.340/06, às relações íntimas de afeto, na proteção do gênero 
feminino, ficou claramente exposta no seguinte aresto: [...]
Ademais, não se pode perder de vista que o legislador colocou nas mãos do intérprete um elenco de 
medidas protetivas, notadamente de natureza extrapenal, a serem aplicadas ao (à) agressor (a), em 
conjunto ou separadamente, a saber: art. 8°, II – promoção de pesquisas e estatísticas para determinar 
as causas da violência doméstica, art. 8°, III – controle da publicidade sexista, art. 8°, IV – promoção 
de campanhas educativas dirigidas às escolas e à sociedade, art. 22, II – afastamento do lar, art. 22, V 
– fixação de alimentos provisionais ou provisórios, art. 23, I – colocação em programa de atendimento 
ou proteção, art. 23, II – determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do agressor e art. 23, IV – separação de corpos, dentre outras.
E tal espectro de garantias não teria sentido se não fosse com o intuito de proteger a mulher em 
situação de vulnerabilidade, subjugada pelo marido/companheiro (a) do (a) qual, muitas vezes, 
depende economicamente. [...]
Assim, evidente que a mens legis foi a de reunir, num mesmo juízo, a competência – administrativa, 
civil e criminal –, bem como todos os instrumentos legais e sociais para facilitar a solução controvérsia 
e por fim ao litígio de modo mais célere e eficaz, conferindo ao Juízo da Violência Doméstica e Fami-
liar Contra a Mulher condições para conceder às vítimas, mulheres, a proteção integral estabelecida 
na legislação especial.
(STJ: HC 175.816/RS, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julga-
do em 20/06/2013, DJe 28/06/2013, grifos acrescidos)

Em resumo, a linha intelectiva desenvolvida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça, no julgamento do HC n.º 175.816/RS, pregoa que o âmbito de especial proteção conferida pela Lei 
Maria da Penha estaria restrito às “relações íntimas de afeto”, entendida esta como “relacionamento 
amoroso”, razão pela qual “a terminologia ‘violência doméstica’ deve ser tida como sinônimo de 
violência contra a mulher praticada por parceiros íntimos”.

Neste sentido explicitamente restritivo, a “violência baseada no gênero” alcançada pela 
Lei n.º 11.343/2006, em verdade, corresponderia teleologicamente àquela definida pelo inciso III 
do art. 5.º do referido Diploma Legal, sendo que os incisos I e II seriam meramente demonstra-
tivos dos âmbitos (doméstico e familiar) em que esta violência poderia ocorrer, mas a eles não 
se restringiria, sendo apenas necessária, para a incidência da especial proteção da Lei Maria da 
Penha a presença de três requisitos cumulativos: relação íntima de afeto, motivação de  gênero  
e situação de vulnerabilidade.

No mesmo sentido restritivo da incidência da Lei Maria da Penha, a Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, em julgado proferido no bojo do HC n.º 265.694/SP, em 23.02.2016, reafirmou 
o entendimento que houvera pronunciado no julgamento do retromencionado HC n.º 175.816/RS, 
afastando a competência do Juizado de Violência Doméstica para processar e julgar suposto crime 
de estupro de vulnerável praticado contra sobrinha de 07 (sete) anos, na oportunidade em que esta ia 
visitar sua avó, por manifesta ausência de relação íntima de afeto, motivação de gênero ou situação de 
vulnerabilidade pelo gênero. Confira-se:
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PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RE-
CURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CON-
TRA SOBRINHA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, MOTIVAÇÃO DE 
GÊNERO OU VULNERABILIDADE PELO GÊNERO. SIMPLES LAÇO DE PARENTESCO. SITU-
AÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI N. 11.340/2006. PRECEDENTES.
[...]
2. “Para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária  a demonstração da motivação de gêne-
ro ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima. Precedentes.” (HC 
176.196/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 20/06/2012)
3. Embora o crime tenha sido cometido pelo tio contra a sobrinha de 7 (sete) anos, na oportu-
nidade em que esta ia visitar sua avó, tem-se manifesta a ausência de relação íntima de afeto, 
motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade pelo gênero, o que afasta a aplicação da Lei 
n. 11.340/2006.
[...]
(STJ: HC 265.694/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016, grifos acrescidos)

Por outro lado, em sentido diametralmente oposto, a Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento do HC n.º 310.154/RS, em 13.05.2015, entendeu que estariam no âmbito de 
abrangência do “delito de violência doméstica” as agressões praticadas não só contra as esposas, as 
companheiras ou amantes, mas também contra as mães, as filhas, as netas e a sogra do(a) agressor(a), 
ou qualquer outra parente que mantém “vínculo familiar ou afetivo” com ele. Confira-se a ementa do 
aludido Julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS TRATOS E INJÚRIA SU-
POSTAMENTE PRATICADOS CONTRA GENITORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA 
PENHA. INEXISTENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
[...]
2. A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, come-
tida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-
-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.
3. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passi-
vo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas 
do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou 
afetivo com ele.
4. No caso dos autos, não há ilegalidade evidente a ser reparada, pois mostra-se configurada a inci-
dência da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 5º, I, ante os relatados maus tratos e injúria em 
tese sofridos pela mãe do suposto agressor.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ: HC 310.154/RS, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 
28/04/2015, DJe 13/05/2015, grifos acrescidos)

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, invocando precedente da Terceira Seção 
da Egrégia Corte, adota entendimento casuístico quanto à incidência das disposições da Lei n.º 
11.340/2006, consoante demonstra a ementa do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Espe-
cial n.º 1.430.724/RJ abaixo colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. RELA-
ÇÃO FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CONCLUSÃO DO ACÓR-
DÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA 
PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
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1. A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sen-
tido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada 
contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessi-
dade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva 
de gênero.
2. A análise das peculiaridades do caso concreto, de modo a se reformar o acórdão que concluiu pela 
não incidência da Lei Maria da Penha, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é 
inviável nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no Resp 1430724/RJ, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEX-
TA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015, grifos acrescidos)

Veja-se, portanto, o citado decisio paradigma da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justi-
ça, Órgão cujo regimento interno daquela Corte incumbe do julgamento dos feitos relativos à matéria 
penal em geral, dentre eles os incidentes de uniformização de jurisprudência, quando ocorrer diver-
gência na interpretação do direito entre as Turmas que as integram. Decidiu a Terceira Seção do STJ, 
no julgamento do Conflito de Competência n.º 88.027/MG, em 18.12.2008:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZ DE DIREI-
TO. CRIME COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME 
CONTRA HONRA PRATICADO POR IRMÃ DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 
11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Delito contra honra, envolvendo irmãs, não configura hipótese de incidência da Lei nº 11.340/06, 
que tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero e em condições de hipossuficiência ou 
inferioridade física e econômica.
2. Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser 
tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, 
familiar ou de afetividade.
2. No caso, havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há qualquer motivação de gê-
nero ou situação de vulnerabilidade que caracterize situação de relação íntima que possa causar 
violência doméstica ou familiar contra a mulher. Não se aplica a Lei nº 11.340/06.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de 
Governador Valadares/MG, o suscitado.
(STJ. CC 88.027/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, 
DJe 18/12/2008)

Destaca-se do voto do Exmo. Relator do citado Conflito de Competência, Ministro Og Fer-
nandes, seguido à unanimidade pelos Julgadores componentes da Terceira Seção do Superior Tri-
bunal de Justiça:

[...] A nova Lei refere-se a crimes praticados com violência familiar contra a mulher, deixando de 
prever delitos da mesma natureza praticados contra homem ou contra qualquer outro tipo de pessoa. 
Infere-se, desta forma, que o legislador tem em conta a mulher, numa perspectiva de gênero e 
em condições de hipossuficiência ou inferioridade física e econômica em relações patriarcais.
O escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade diante do homem (ou mulher) 
em decorrência de qualquer relação íntima, com ou sem coabitação, em que possa ocorrer atos 
de violência contra esta mulher.
O sujeito ativo da violência doméstica tanto pode ser o homem, quanto a mulher, em virtude de o 
parágrafo único do art. 5º estabelecer que as relações pessoais independem de orientação sexual.
Segundo a corrente defendida por vários juristas, dentre eles Sérgio Ricardo de Souza (SOUZA, Sérgio 
Ricardo de. Comentários à Lei de Combate à Violência Contra a Mulher, 2ª Edição, Juruá Editora, 
Curitiba, 2008), a ênfase principal da lei não é a questão de gênero, tendo o legislador dado 
prioridade à criação de mecanismos que coíbam e previnam a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, sem importar o gênero do agressor que tanto pode ser homem quanto mulher, 
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desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. [...]
O sujeito passivo é a mulher, uma vez que a violência perpetrada pressupõe uma relação carac-
terizada pelo poder e submissão sobre a mulher. Resguarda-se a primazia da mulher apenas 
enquanto vítima, uma vez que seria inaceitável que, no mesmo ambiente doméstico ou familiar, 
o neto que agrida a avó esteja sujeito às regras da Lei Maria da Penha, enquanto que a neta, que 
pratique os mesmos atos não se submeta às mesmas regras.
É evidente, no caso, que a troca de ofensas entre irmãs não se insere na hipótese de incidência exa-
minada. Se assim fosse, qualquer briga entre parentes daria ensejo ao enquadramento na Lei nº 
11.340/06. Além do mais, a situação dos autos não demonstra qualquer relação de vulnerabilidade, 
hipossuficiência, inferioridade física ou econômica entre autora e vítima.

Em que pese parecer mesclar os conceitos de “sexo” e “gênero” ao afirmar que “a ênfase 
principal da lei não é a questão de gênero”, o Acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, diferentemente da posição posteriormente fixada pela Quinta Turma da 
mesma Corte de Justiça, ao prever a possibilidade, em tese, da incidência da Lei n.º 11.340/06 
nas agressões praticadas por netos ou netas contra avós, não apresenta como critério para a fi-
xação da incidência da Lei Maria da Penha a configuração de violência contra mulher no âmbito 
de relação íntima de afeto.

Todavia, o Julgado chega, de certo modo, a afirmar o entendimento posteriormente firmado 
pela Quinta Turma, ao expor que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade 
diante do homem (ou mulher) em decorrência de qualquer relação íntima, com ou sem coabitação, 
em que possa ocorrer atos de violência contra esta mulher” e que “o sujeito ativo da violência do-
méstica tanto pode ser o homem, quanto a mulher, em virtude de o parágrafo único do art. 5.º esta-
belecer que as relações pessoais independem de orientação sexual”.

Sem embargo, lendo-se o referido Julgado como um todo, verifica-se que, para fazer incidir 
a Lei Maria da Penha sobre crimes praticados com violência por netas contra avós e descartar a sua 
incidência em crimes praticado por irmã contra irmã, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça adotou como critério a verificação de “relação de vulnerabilidade, hipossuficiência, inferioridade 
física ou econômica entre autora e vítima”, critério este que necessariamente remete a uma análise 
casuística da situação trazida ao acertamento jurisdicional.

Ocorre que, no que tange ao requisito da “situação de vulnerabilidade”, a Quinta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, em 01.04.2014, julgou o Recurso Especial n.º 1.416.580/RJ, no qual as-
severou o entendimento de que existe uma presunção de hipossuficiência da mulher quando esta sofre 
violência pelo ofensor com o qual tenha mantido relações íntimas de afeto:

[...] 3. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da mulher, envolvida em relacionamento ín-
timo de afeto, nas circunstâncias descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, 
a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção 
especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade 
da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento 
diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na socie-
dade hodierna. [...] (grifos acrescidos)

Neste mesmo julgado, a Corte Superior reconheceu a competência do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher tanto para o processamento e julgamento do crime de lesões 
corporais cometidos contra a vítima que houvera mantido relação íntima de afeto com o agressor, 
bem como do crime de lesões corporais cometidos contra outra vítima, que acudira aquela ofendida 
no mesmo contexto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICA-
DOS CONTRA NAMORADA DO RÉU E CONTRA SENHORA QUE A ACUDIU. NAMORO. 
RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PE-



69

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

NHA. ART. 5.º, INCISO III, E ART. 14 DA LEI N.º 11.340/06. PRECEDENTES DO STJ. VÍTIMA 
MULHER DE RENOME DA CLASSE ARTÍSTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDA-
DE AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA JUSTIFICAR A NÃO-APLICAÇÃO DA LEI 
ESPECIAL. FRAGILIDADE QUE É ÍNSITA À CONDIÇÃO DA MULHER HODIERNA. DESNE-
CESSIDADE DE PROVA. COMPETÊNCIA DO I JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL FLUMINENSE.
[...] 4. As denúncias de agressões, em razão do gênero, que porventura ocorram nesse contexto, 
devem ser processadas e julgadas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, nos termos do art. 14 da Lei n.º 11.340/2006. [...]
(grifos acrescidos)

Da análise dos mencionados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, extraem-se, pois, as 
seguintes conclusões:

a) A Terceira Seção da Corte, em julgado datado de 2008, adotou parâmetro casuístico, funda-
do na verificação de “relação de vulnerabilidade, hipossuficiência, inferioridade física ou econômica 
entre autora e vítima”, para estabelecer ou não a incidência da Lei Maria da Penha sobre a hipótese 
trazida ao acertamento jurisdicional;

b) A Quinta Turma da mesma Corte, posteriormente, vem adotando, de forma sistemática, 
uma interpretação histórica, sociológica e teleológica para restringir a aplicação da Lei Maria 
da Penha, e, consequentemente, para definir a competência dos Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher nela previstos, de modo a abarcar apenas as situações de violência 
praticadas no âmbito das “relações íntimas de afeto” entre a vítima mulher e o(a) agressor(a), 
tida essa como sinônimo de “relação amorosa”, hipótese em que a vulnerabilidade da mulher 
decorreria ipso facto;

c) A Sexta Turma da referida Corte possui atual jurisprudência que mais se coaduna ao prece-
dente casuístico firmado pela Terceira Seção;

d) A Quinta Turma da Corte Superior possui precedente no sentido de afirmar que crimes co-
nexos ao delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, por terem ocorridos 
no mesmo contexto, devem ser processados nos Juizados de Violência e Familiar contra a Mulher.

III – ABORDAGEM SOBRE A DEFINIÇÃO DE REGRAS ADJETIVAS DE COMPE-
TÊNCIA DO JUÍZO, CORRELACIONADAS AOS REFERIDOS SISTEMAS APLICÁ-
VEIS AO CASO CONCRETO

Não existe determinação constitucional ou legal que defina, no ordenamento jurídico pátrio, 
competência material exclusiva para o processamento de infrações de menor potencial ofensivo pe-
rante os Juizados Especiais Criminais. Aliás, a título de mero registro, o parágrafo único do art. 66 do 
citado Diploma inclusive informa a possibilidade de o Magistrado do Juizado encaminhar as peças 
processuais para o Juízo comum, caso o Acusado não seja encontrado para ser citado.

Assim é que a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, fazendo coro às disposições 
do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, assevera:

Art. 87 - Aos Juízes do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais compete processar e julgar, 
na Comarca de Salvador e nas Comarcas de entrância intermediária, as causas cíveis de menor com-
plexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei Federal nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995.

Por sua vez, a competência para o processamento e julgamento de crimes cometidos com vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher foi estabelecido, em termos gerais, pela Lei n.º 11.340/2006, 
que, em seu art. 14, dispõe que “os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no 
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Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”.

A previsão da Lei Maria da Penha, portanto, como não poderia deixar de ser, sob pena 
de inconstitucionalidade, não criou, no âmbito dos Estados Federados, os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, respeitando a competência dos mesmos de organizar a 
sua Justiça, na forma do art. 125 da Constituição Federal. Todavia, a referida lei nacional previu 
que tais Juizados, caso fossem criados pelos Estados, teriam competência cível e criminal para 
o processo, julgamento e execução de causas decorrentes da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Neste sentido, o art. 71 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, instituiu, no 
âmbito do Poder Judiciário deste Estado, as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
nos seguintes termos:

Art. 71 - As Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência para proces-
samento, julgamento e execução das causas cíveis e criminais, decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, na conformidade da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto 
de 2006.
(grifos acrescidos)

Frise-se, por oportuno, que na Sessão Plenária Extraordinária Mista, ocorrida no dia 09 
de agosto de 2017, os componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça deferiram, à unanimidade, 
o pedido de alteração da denominação das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher para Varas da Justiça pela Paz em Casa, formulado pela Exma. Desa. Nágila Maria Sales 
Brito no bojo do TJ-COI-2017/09205 (vide DPJ n.º 1.962, de 10.08.2017, caderno 1, p. 54).

Constata-se, portanto, que, em termos de competência, a Lei Estadual instituidora estabeleceu 
que as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, hoje denominadas na legislação 
estadual Varas da Justiça pela Paz em Casa, processariam, julgariam e executariam causas criminais 
“decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”, remetendo a determi-
nação do conceito de “violência doméstica e familiar contra a mulher” aos liames definidos na Lei 
n.º 11.340/2006.

Sucede que, conforme já demonstrado, o alcance do conceito de “violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher” na Lei n.º 11.340/06 não encontra consenso na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, sendo, por vezes, tratado como restrito ao âmbito das relações amorosas (análise 
sociológica, histórica e teleológica encampada pela Quinta Turma do STJ), e, por outras, obtido pela 
análise casuística das situações fáticas trazidas ao acertamento jurisdicional, necessitando da de-
monstração de relação de vulnerabilidade, hipossuficiência, inferioridade física ou econômica entre 
autor(a) e a mulher vítima (posição manifestada, em 2008, pela Terceira Seção do STJ, e reafirmada 
recentemente pela Sexta Turma da mesma Corte).

Importante destacar que não há hierarquia entre a competência especializada dos Juizados Es-
peciais Criminais e das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, hoje denominadas 
Varas da Justiça pela Paz em Casa, porquanto ambas se encontram definidas na Lei de Organização 
Judiciária do Estado da Bahia, no exercício da competência legislativa estabelecida pelo art. 125 da 
Constituição Federal.

Todavia, diante do sobredito grau de indeterminação acerca do alcance das disposições da 
Lei Maria da Penha e de sua aplicação ao caso ora trazido ao acertamento jurisdicional, versando 
os fatos sobre o suposto cometimento de crimes cujas penas máximas não superam o patamar de 
dois anos, não é possível se extrair a solução do presente conflito de competência por mero 
silogismo legal.
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IV – ESTUDO DA CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL DA SEÇÃO CRIMINAL EM HIPÓ-
TESES SEMELHANTES A QUE ORA É APRESENTADA, ESTABELECENDO-SE DISTIN-
ÇÕES CONSISTENTES OU APROXIMAÇÕES (TÉCNICA DO DISTINGUISH)

Em julgado envolvendo conflito de competência entre a Vara de Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher de Feira de Santana e a 3.ª Vara Crime da mesma Comarca (Processo n.º 0003648-
83.2007.8.05.0080), esta Seção Criminal, por unanimidade de votos, posicionou-se, nos termos do Voto da 
Exma. Relatora Nágila Maria Sales Brito, pela competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher. À ocasião, destacou-se o entendimento pela vasta competência da Vara de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher ao se afirmar, peremptoriamente, que “a fixação da competência, nos 
termos da Lei n.º 11.340/06, se dá exclusivamente pelo gênero da vítima, independentemente da idade 
ou do crime praticado, ressalvada apenas a hipótese constitucional do Tribunal do Júri”. Destaca-se do 
inteiro teor do voto da Nobre Desembargadora Relatora os seguintes argumentos:

Portanto, as ameaças perpetradas pelo filho contra a sua genitora, idosa, com 69 (sessenta e nove) 
anos de idade, no âmbito familiar, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher para processamento do feito. Denota-se que não basta que a pessoa se enquadre 
no conceito biológico de “mulher”, mas que a conduta traga uma discriminação de gênero, em 
que o “masculino” sobrepuje sobre o “feminino”, independentemente da idade, para que figure 
como sujeito passivo da norma em comento.
Estão abrangidas pela Lei 11.340/06 todas as formas de violência contra a mulher, que ocorram 
no seio da unidade doméstica, baseada no gênero, e percebe-se, pelos documentos adunados aos 
autos, que se trata de crime praticado pelo filho contra sua genitora, no âmbito da unidade do-
méstica e familiar, tendo o agressor convívio permanente com a ofendida, prevalecendo-se da 
relação familiar e de coabitação que com ela possuía para que praticasse o crime previsto no art. 
147 do CP, c/c o art. 41 da Lei nº 11.340/2006.
Consoante disposto nos artigos 13 e 14 da Lei nº 11.340/06, o Juízo suscitado (da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher) tem competência cível e criminal decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher e pode aplicar as normas dos Códigos de Processo Penal 
e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso para solucionar 
os litígios que surgirem.
Assim, a fixação da competência, nos termos da Lei nº 11.340/06, se dá exclusivamente pelo gêne-
ro da vítima, independentemente da idade ou do crime praticado, ressalvada apenas a hipótese 
constitucional do Tribunal do Júri. Ora, se o objetivo da Lei é estabelecer a proteção da mulher 
contra violência que venha a sofrer no ambiente doméstico, independentemente da idade, com 
mais razão deve proteger a criança, o adolescente ou o idoso do sexo feminino, que se encontra 
em situação de vulnerabilidade ainda maior, visto que sua hipossuficiência se dá tanto em razão 
do gênero como em razão de sua avançada idade.
A Lei Maria da Penha não exclui do seu âmbito as mulheres que estão abrangidas pela proteção 
do Estatuto do Idoso, uma vez que, para efeitos da Lei nº 11.340/06, mulher é toda a pessoa do 
sexo feminino, independentemente da idade desde que verificada a violação ou ameaça de direitos 
em razão do gênero feminino, o que leva à conclusão de ser o MM. Juízo da Vara de Violência 
Doméstica competente para analisar o caso.
(grifos acrescidos)

Nota-se, portanto, que esta Corte, ao tratar de crime praticado contra vítima idosa do sexo fe-
minino, adota de forma unânime e uníssona o entendimento de que seria suficiente para atrair a com-
petência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, hoje renomeada Vara da Justiça 
pela Paz em Casa, o fato de a violência ter ocorrido no âmbito familiar e/ou doméstico, a exemplo 
de agressões praticadas pelo filho contra a genitora, hipótese em que, como visto nos tópicos acima, 
inspira certa divergência nos julgados quanto à configuração ou não de tal violência como de gênero. 
Dentro desse contexto fático, é assente o entendimento de que a Lei Maria da Penha teria adotado um 
conceito não excludente para as vítimas do gênero feminino, desimportando a sua idade, bastando 
que a violência seja albergada em qualquer das descrições descritas nos incisos I, II ou II, do art. 5.º 
da Lei n.º 11.343/2006.
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De outro viés, em recente julgamento realizado no bojo do Conflito de Jurisdição n.º 
0013933-69.2016.8.05.0000, esta Seção Criminal decidiu, à unanimidade, que a competência 
para processar e julgar delitos perpetrados entre irmãos no âmbito familiar era do Juízo da 2.ª 
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, e não do Juí-
zo de Direito da 3.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais, em razão da vulnerabilidade física 
existente, in casu, no seio familiar. O Exmo. Des. Relator Aliomar Silva Britto bem salientou em 
seu Voto, à ocasião, que:

Da análise dos autos, verifica-se que o fato aparentemente delituoso que deu ensejo à deflagração 
da ação penal originária circunscreve-se na agressão física perpetrada por Luciano dos Santos e na 
ameaça de morte realizada por Adriano Silva dos Santos, ambas ocorridas no âmbito familiar contra a 
vítima Andreia Celina Santos, irmã dos acusados, depois desta ter reclamado da existência de objetos 
criminosos no quintal da casa.
[...] a Lei Maria da Penha tem aplicação incontestável no caso vertente, posto que a violência foi prati-
cada pelo irmão da vítima, ante a sua vulnerabilidade física, no seio familiar, independente de prova 
neste sentido, pois a hipossuficiência é ínsita à condição de mulher.

A questão que se coloca, neste ponto, é definir se as distinções fáticas do caso concreto apre-
sentado em relação aos precedentes desta Corte são consistentes para justificar a não observância da 
jurisprudência que nestes se firmou. Com efeito, a decisão no Conflito de Competência deve prezar 
pela garantia da segurança jurídica e pela imparcialidade, princípios cujo direito fundamental ao juiz 
natural visa alcançar. Por tal razão axiológica, de cunho constitucional, torna-se, mutatis mutandi, 
analogicamente aplicável às decisões em conflito de competência em matéria processual penal, com 
fulcro no permissivo do art. 3.º do CPP, o postulado explicitado no art. 489, § 1.º, inciso VI, do Novo 
Código de Processo Civil, que assim dispõe:

NCPC:
Art. 489
§ 1.º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Trata-se da técnica do distinguish ou das “distinções consistentes”, que deve orientar os jul-
gamentos, mormente no âmbito dos Tribunais de Justiça, em que a coerência deve ser a tônica das 
decisões proferidas pelos Órgãos Colegiados.

Note-se, nesse contexto, que a hipótese em testilha guarda grande similitude de tratamento 
jurídico com os precedentes desta Corte acima citados. Isto porque, em todos os casos, tratou-se de 
pessoas hipervulneráveis, a merecer especial e prioritária proteção do Estado em razão de sua pecu-
liar situação de hiposuficiência na defesa de seus direitos fundamentais, sem que, lado outro, a relação 
travada entre agressor(a) e vítima fosse de natureza amorosa (ou íntima), mas tão somente de vínculo 
mantido no âmbito da unidade doméstica e da família.

Tendo sido garantida, pela Lei Maria da Penha, a proteção de “toda mulher, independente 
de (...) idade”, a fim de que lhe seja possível gozar dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, a salvo de diversos tipos de violência, não representa distinção consistente o fato de a 
agressão ter sido praticada por filho contra genitora idosa, ou por irmãos contra irmã, ou por mãe 
contra filha.

Deste modo, resta demonstrada a necessidade de tratamento jurisprudencial isonômico 
entre a mulher idosa vítima de violência doméstica e familiar praticada pelo seu filho, a mulher 
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criança ou adolescente vítima de violência doméstica e familiar praticada pelo seu padrasto, e a 
mulher vítima de violência doméstica e familiar perpetrada pela genitora.

V – POSICIONAMENTO SOBRE A DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO CASO CON-
CRETO APRESENTADO, ESTABELECENDO A SUA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊN-
CIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE E SE É NECESSÁRIA OU NÃO A SUPERA-
ÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA (TÉCNICA DO OVERHULLING)

Firmada a ausência de distinções consistentes entre o caso ora decidido e os precedentes deste 
Órgão fracionário que decidiram pela fixação da competência da então Vara de Violência Doméstica 
e Familiar Contra a Mulher, deve-se questionar se existe razão para a superação do entendimento ju-
risprudencial que restou pacificado nesta Corte, a teor no art. 489, § 1.º, inciso VI, do Novo Código de 
Processo Civil, que, como visto é, mutatis mutandi, analogicamente aplicável às decisões em conflito 
de competência em matéria processual penal, com fulcro no permissivo do art. 3.º do CPP.

Nessa seara, constata-se que os supracitados precedentes deste Órgão encontram-se em con-
sonância com a linha intelectiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas 
Corpus n.º 310.154/RS, do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1.430.724/RJ e do Conflito de 
Competência n.º 88.027/MG, que decidiram pela competência das Varas de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher sem interpretarem, restritivamente, a expressão “ação ou omissão baseada 
no gênero”, para identificá-la como “relação amorosa”, na forma como foi imprimida em alguns 
acórdãos da Quinta Turma do mesmo Tribunal Superior, já explicitados neste Voto.

Estando a jurisprudência deste Órgão Fracionário em consonância com a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, no que tange à hipótese fática que reclama mesmo tratamento jurídi-
co-processual ao caso ora submetido à apreciação desta Corte, verifica-se que inexistem motivos 
suficientes para que esta Corte aplique a técnica do overhulling, sendo imperiosa a manutenção dos 
precedentes firmados em casos que não se distinguem de forma consistente da situação apresentada 
nos presentes autos.

Outrossim, não se pode olvidar que, de acordo com o Termo Circunstanciado n.º 017/2017, a Sra. 
E.L.V é acusada de, em tese, agredir fisicamente sua filha adolescente de iniciais R. V. D. de S., provo-
cando-lhe escoriações nas costas, além de violentá-la psicologicamente e lesionar sua honra, ao afirmar 
ser a filha “puta, vagabunda, rapariga” e que ela “ fez um aborto”. Há notícia, inclusive, de que a inves-
tigada estaria privando a vítima de alimentos, com o fito de atingir a integridade psíquica da adolescente.

Não se tratou, pois, de mero desentendimento ocorrido entre mãe e filha, nem guardou o fato 
relação com a criação ou educação da menor de idade. Além de praticar, em tese, lesões contra a 
adolescente, a ora investigada xingou-a de diversos nomes pejorativos com o condão de denegri-la, 
desqualificá-la enquanto mulher. Cuidou-se, outrossim, de efetiva opressão provocada em razão da 
inferioridade e da vulnerabilidade da vítima face à sua suposta agressora, de modo a ser inderrogável 
hipótese de incidência da Lei Maria da Penha, por exegese do art. 7.ª da Lei n.º 11.340/2006.

Ante todo o exposto, CONHECE-SE e JULGA-SE IMPROCEDENTE o Conflito Negativo 
de Competência em comento para FIRMAR A COMPETÊNCIA DA 1.ª VARA DA JUSTIÇA PELA 
PAZ EM CASA para receber os autos n.º 0303197-59.2017.8.05.0039 e demais incidentes a ele correlatos.

*****

(TJBA –  Apelação nº 0963478-67.2015.8.05.0146. Primeira Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma.Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 19/02/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTS. 302, § 1º, IN-
CISO III, 305 E 312, TODOS DO CTB, SENDO O ÚLTIMO C/C ART. 14, IN-
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CISO II, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENA-
TÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES 
DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E DE SUSPENSÃO DO DIREITO 
DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 02 (DOIS) MESES. RECURSOS 
INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
I. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEI-
TO ABSOLUTÓRIO.  ALEGADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO 
PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA, INSOFISMAVEL-
MENTE, QUE O APELANTE GILSON RODRIGUES DE BARROS JUNIOR COME-
TEU O DELITO DESCRITO NO ART. 302 DO CTB, NA MEDIDA EM QUE, DE FOR-
MA IMPRUDENTE, VIOLANDO UM DEVER DE CUIDADO, NA CONDUÇÃO DE 
VEÍCULO AUTOMOTOR, ATROPELOU A VÍTIMA FILIPE LIMA KUPI, CAUSAN-
DO, CULPOSAMENTE, O ÓBITO DA MESMA. OCORRÊNCIA DO RESULTADO 
DANOSO OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL, EMBORA O AGENTE NÃO O TENHA 
PRESUMIDO. EMPREGO DE VELOCIDADE DE TODO INCOMPATÍVEL COM O 
LOCAL, NAS PROXIMIDADES DA FAIXA DE PEDESTRE, SENDO A REGIÃO CO-
NHECIDA, ADEMAIS, PELO GRANDE FLUXO DE PESSOAS.
II. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 302, § 1º, INCISO III, 
DO CTB. SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR SOCORRO 
DIANTE DAS CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS DO RÉU LOGO APÓS O SI-
NISTRO E DA MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. 
MAJORANTE QUE DEVE PERSISTIR, UMA VEZ QUE OS ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS INDICAM, DE FORMA VEEMENTE E 
INCONTESTÁVEL, QUE O ACUSADO OMITIU-SE EM PRESTAR SOCORRO À 
VÍTIMA. MORTE INSTANTÂNEA DO OFENDIDO QUE NÃO PODE SER PRE-
SUMIDA, TAMPOUCO BASEADA EM MERAS SUPOSIÇÕES. PRECEDENTES. 
ABALO EMOCIONAL DO INFRATOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFAS-
TAR A RESPONSABILIDADE CRIMINAL.
III. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUSTEN-
TADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB. SUPOSTA 
INSTABILIDADE EMOCIONAL DO AGENTE. ALEGADA A AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. IMPROVIMENTO. CONSTITU-
CIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL JÁ RECONHECIDA PELO STF 
(RE 971.959/RS). CADERNO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CLARA IN-
TENÇÃO DO ACUSADO EM FURTAR-SE À RESPONSABILIDADE PENAL E 
CIVIL, A DESPEITO DO SUPOSTO ABALO EMOCIONAL. EVASÃO DO LOCAL 
DO ACIDENTE. POSTERIOR OCULTAÇÃO DO VEÍCULO.
IV. FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUSTENTADA A 
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA A NÃO DEMONSTRAÇÃO DO 
DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS QUE IN-
DICAM A PARTICIPAÇÃO E A INTENÇÃO DO ACUSADO EM ALTERAR O 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O VEÍCULO ENVOLVIDO NO EPISÓDIO 
CRIMINOSO. OCULTAÇÃO DO AUTOMÓVEL EM ESTACIONAMENTO PAR-
TICULAR. ACIONAMENTO DO SEGURO.
V. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITI-
VA. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 305 E 312 DO CTB. OCORRÊNCIA. 
ART. 110, § 1º, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA VERGASTA-
DA PARA A ACUSAÇÃO, NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS CRIMES CA-
PITULADOS NOS ARTS. 305 E 312 DO CTB. PENAS QUE DEVEM SER CONSI-
DERADAS ISOLADAMENTE, A DESPEITO DO CONCURSO MATERIAL. ART. 
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119 DO CP. NORMA DO ART. 109, INCISO VI, DO CP, QUE PREVÊ O PRAZO 
PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS PARA DELITOS CUJAS PENAS SEJAM 
INFERIORES A 01 (UM) ANO. ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS 
À ÉPOCA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO LAPSO 
PRESCRICIONAL PELA METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. SEN-
TENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 09/06/2017.  TRANSCURSO 
DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DESDE O REFERIDO MARCO 
INTERRUPTIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
DO APELANTE GILSON RODRIGUES DE BARROS JUNIOR EM RELA-
ÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 305 E 312 DO CTB.
VI. MAJORAÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 
VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFENDIDA A APLICAÇÃO DO ART. 293 DO 
CTB C/C ART. 55 DO CP. POSSIBILIDADE, EMBORA POR FUNDAMENTO 
DIVERSO. SANÇÃO RESTRITIVA IMPOSTA CUMULATIVAMENTE. INAPLI-
CABILIDADE DO ART. 55 DO CP. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO LAPSO TEM-
PORAL DA MEDIDA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES ESTABELECIDOS 
NO ART. 293 DO CTB. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO QUANTUM DA RE-
PRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAIOR DISCRICIONARIEDADE 
CONFERIDA AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRE-
CEDENTES. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. RÉU QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE, NAS PROXI-
MIDADES DA FAIXA DE PEDESTRE, EM REGIÃO COM GRANDE FLUXO DE 
PESSOAS, TENDO DEIXADO DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. PRAZO DA 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR AUMENTA-
DO PARA 02 (DOIS) ANOS.
CONHECE-SE DAS APELAÇÕES, DANDO-SE PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO DEFENSIVO E DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AS-
SISTENTE DE ACUSAÇÃO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº  0963478-

67.2015.8.05.0146, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes o 
Réu GILSON RODRIGUES DE BARROS JUNIOR e a Assistente de Acusação MARGARIDA MARIA 
SOARES LIMA, e como Apelados o Réu GILSON RODRIGUES DE BARROS JUNIOR, a Assistente 
de Acusação MARGARIDA MARIA SOARES LIMA e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVI-
MENTO ao Apelo manejado pelo Réu GILSON RODRIGUES DE BERROS JUNIOR, apenas para 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação aos crimes capitulados nos arts. 305 e 312 
do CTB, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do CP; 
e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo manejado pela Assistente de Acusação MAR-
GARIDA MARIA SOARES LIMA, para AUMENTAR o prazo da pena de suspensão do direito 
de dirigir veículo automotor para 02 (dois) anos, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais 
termos, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Réu GILSON RODRIGUES DE BARROS 

JUNIOR e pela Assistente de Acusação Margarida Maria Soares Lima, através dos quais manifestam 
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irresignação à Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jua-
zeiro/BA, que, julgando procedente a Denúncia, condenou GILSON RODRIGUES DE BARROS JU-
NIOR pela prática dos delitos tipificados nos arts. 302, § 1º, inciso III, 305 e 312, todos do CTB, sendo 
o último c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, ambos do CP, ao cumprimento da pena de 03 (três) 
anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) sanções restritivas 
de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Narrou a Exordial Acusatória, em breve síntese, que no dia 17.10.2015, por volta das 03:00 
horas, na Avenida Santos Drumont de Andrade, na cidade de Juazeiro/BA, o Réu GILSON RODRI-
GUES DE BARROS JÚNIOR teria praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor, em 
desfavor de Felipe Lima Kupi, tendo supostamente deixado de prestar socorro à vítima, evadindo-se 
do local do crime, bem como, na mesma circunstância fática, em comunhão de desígnios com seu tio 
ADELMO CARVALHO SANTANA, teria tentado, artificiosamente, alterar o estado do automóvel, 
com fim de induzir a erro o perito e o juiz.

A Peça Incoativa foi recebida em 07.01.2016 (fl. 175).
Houve suspensão condicional do processo em relação ao Corréu ADELMO CARVALHO 

SANTANA (fls. 562/565).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, foi 

proferido o Édito acima mencionado (fls. 751/771).
Inconformado, o Réu GILSON RODRIGUES DE BARROS JÚNIOR interpôs Recurso Ape-

lação (fl. 785), em cujas Razões (fls. 819/889) requer seja: (1) deferida a gratuidade da justiça; (2) ab-
solvido do crime capitulado no art. 302 do CTB, em razão da culpa exclusiva da vítima; (3) afastada 
a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB, ante a impossibilidade de prestar 
socorro, em decorrência de suas condições psicológicas logo após o acidente e da morte instantânea 
do ofendido; (4) absolvido da infração prevista no art. 305 do CTB, face o seu estado emocional no 
momento do sinistro e a ausência de comprovação do dolo específico exigido para a prática delitiva, 
ao passo que sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do referido tipo penal em virtude do princípio 
da não autoincriminação; (5) absolvido do delito inscrito no art. 312 do CTB, diante da ausência de 
comprovação de ter ele concorrido para a prática da infração penal, assim como da não demonstração 
do elementos subjetivo do tipo; e (7) declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição 
da pretensão punitiva, em relação aos crimes previstos nos arts. 305 e 312 do CTB.

Também irresignada, a Assistente de Acusação Margarida Maria Soares Lima interpôs Re-
curso de Apelação (fl. 788), em cujas Razões (fls. 799/807) requer seja majorada a pena fixada ao Réu, 
no que tange à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público pugnou o improvimento do Recurso Defen-
sivo (fls. 935/953) e o provimento do Recurso da assistente de acusação (fls. 968/970), ao passo que o 
Réu postulou o desprovimento deste último (fls. 920/928).

Oportunizada sua manifestação, a Douta Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira opi-
nou pelo conhecimento e provimento do Apelo manejado pela assistente de acusação e, a outro giro, 
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso defensivo, ressalvada a hipótese de implementar-se o 
prazo prescricional (fls. 42/61 dos autos físicos).

VOTO
I – Do juízo de admissibilidade
Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilida-

de, exigidos no caso sob exame, impõe-se o conhecimento dos Recursos.
II – Do mérito
II.A – Do homicídio culposo na direção de veículo automotor
Passando ao exame do mérito, infere-se que a Apelação interposta pelo Réu GILSON RODRI-
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GUES DE BARROS JÚNIOR objetiva, inicialmente, sua absolvição da prática do crime capitulado 
no art. 302 do CTB, face à alegada culpa exclusiva da vítima.

Analisando o caso trazido ao acertamento jurisdicional, constata-se, entretanto, que o Magis-
trado a quo analisou acertadamente o conjunto probatório, para, ao final, concluir pela responsabili-
dade penal do Acusado, no que concerne ao cometimento do delito de homicídio culposo praticado 
na direção de veículo automotor majorado pela circunstância de o agente não ter prestado socorro à 
vítima (art. 302, § 1º, inciso III do CTB).

A materialidade criminosa restou comprovada, sobretudo através do Auto de Exibição e Apre-
ensão (fl. 67), do Laudo de Exame de Necrópsia (fls. 68/69), que atesta ter a vítima Filipe Lima Kupi 
falecido por conta de “politraumatismo por ação contundente”, e do Laudo Pericial de Acidente de 
Trânsito (fls. 164/174), o qual certifica como “causa do acidente a conduta imprópria do condutor do 
veículo marca Ford, modelo Fiesta, cor prata, placa policial OKM-0669, Juazeiro/BA, ao imprimir 
velocidade excessiva para a via em questão consorciado a sua falta de atenção, quando ao trafegar 
na zona urbana em pista de trânsito lento, trecho entre cruzamento de vias, dotada de faixa de segu-
rança de pedestres, placa de sinalização vertical ao longo da avenida indicando velocidade máxima 
de 30 km/h (trinta quilômetros por hora), não reduziu a velocidade do veículo vindo a atropelar a 
pessoa de Filipe Lima Kupi que foi a óbito no local, tendo o condutor do veículo se evadido” (grifos 
acrescidos).

As testemunhas oculares Elder Rafael Pereira dos Santos, Carlos Antônio Vilas Boas dos San-
tos e Antônio Carlos Brito da Silva, inquiridas em juízo, foram unânimes em apontar que o Acusado 
conduzia seu veículo em alta velocidade, tendo, efetivamente, atropelado a vítima Filipe Lima Kupi 
em local próximo à faixa de pedestre, evadindo do local sem prestar socorro à mesma.

Confiram-se os seguintes excertos de seus respectivos depoimentos (vide mídia encartada à 
fl. 15 dos autos físicos):

ELDER RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS disse que: ...que é frentista no Posto Pinheiro e estava 
trabalhando no dia, no momento do acidente; que só viu o corpo voando mais de cinquenta metros; 
que não conseguiu ver a cor do carro, pois o mesmo estava em alta velocidade; que não viu que tipo de 
veículo; que do carro viu apenas um pedaço de para-choque; que não lembra o horário mas era de ma-
drugada; que o veículo seguia na direção da Nossa Casa; que a colisão foi próxima da faixa de pedestre; 
[...] que a vítima morreu no local; que o corpo caiu em cima do veículo e foi sendo arrastado; [...] que o 
veículo não parou e entrou próximo ao posto, antes da prefeitura; que ele sequer chegou a parar; que do 
jeito que ele vinha, continuou; [...] que depois ficou sabendo que o veículo tinha sido encontrado em um 
estacionamento; que os carros não costumam passar com alta velocidade; [...] que não escutou barulho de 
frenagem nem antes nem depois da pancada; que a ambulância do SAMU chegou meia hora depois; que 
neste momento foi dito que ele estava morto... (grifos acrescidos)
CARLOS ANTONIO VILAS BOAS DOS SANTOS disse que: ...viu o momento do acidente e o car-
ro passando em alta velocidade, na altura próximo ao Posto Pinheiro; que o veículo vinha da direção 
da Nossa Casa; que percebeu que o mesmo vinha em alta velocidade; que chegou a ver o momento do 
impacto; que o corpo subiu, bateu no teto do carro e rolou pelo chão; que tinha uma faixa de pedestre; 
que o veículo não freou, mesmo havendo faixa de pedestre; que o veículo só diminuiu, mas não chegou 
a parar; [...] que chegou a visualizar o corpo e estava muito machucado; que por sua experiência de 
mototáxi percebeu que o veículo estava com uma velocidade muito acima para o local; [...] que não 
escutou o carro freando em nenhum momento; [...] que são só três pontilhões em Juazeiro e que mesmo 
pela madrugada o pontilhão é movimentado; que antes do pontilhão é uma ladeira e que por ali anda 
sempre devagar... (grifos acrescidos)
ANTÔNIO CARLOS BRITO DA SILVA disse que: ...a distância do local onde estava para o 
acidente era mais ou menos 10 a 12 metros; que o carro veio de lá pra cá arremessando a vítima 
para mais de 7 metros de altura e uns 30 a 40 metros de distância; que a velocidade foi avançada 
demais; que a velocidade era de mais de 130, 140, 150 Km/h, mais ou menos; que naquela avenida o 
máximo de velocidade é de 20 ou 30 km/h; que o carro bateu, e o motorista fez de conta que não viu, 
enquanto a vítima foi arremessada; [...] que o carro passou direto, nem freou, que não viu nem a luz 
do freio; que o motorista não freou nem antes, nem depois; que chegou a ver a vítima no chão; que 
acredita que a vítima não estava mais viva; [...] que naquele local os carros e as motos passam com 
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menos velocidade; que a vítima não se jogou na frente do carro; que a vítima tentou se sair da frente 
do carro, mas não teve condição de jeito nenhum; que tem uma faixa de pedestres no local; [...] que 
a faixa estava bem visualizada; que é uma faixa bem conhecida; que as pessoas costumam reduzir 
ali; que existe uma ladeira antes da faixa; que a vítima estava uns 3 ou 5 metros depois da faixa de 
pedestres... (grifos acrescidos)

Somam-se aos testemunhos em foco os depoimentos prestados, também na fase instrutória, 
por João Herbert de Souza Sales, Alice de Souza Bonfim e Ana Vitória de Souza Sales, demais 
ocupantes do veículo conduzido pelo ora Apelante, e dos quais emerge a notícia de que a vítima foi, 
de fato, atingida pelo automóvel conduzido pelo Réu e que este não parou para prestar socorro, não 
sabendo eles precisarem, contudo, a velocidade em que o carro estava, tampouco se houve tentativa 
de frenagem (vide mídia encartada à fl. 22 dos autos físicos).

O Apelante GILSON RODRIGUES DE BARROS JÚNIOR, por ocasião de seu interrogatório 
judicial, confessou ter atropelado a vítima, conforme se infere do trecho abaixo destacado (vide mídia 
encartada à fl. 15 dos autos físicos):

...que a denúncia é verdadeira; que confessa que atropelou a vítima; que na noite dos fatos foram 
comemorar o aniversário da irmã de seu colega de cursinho; que ao voltarem do Armazém Café, 
depois de passar pela Praça da Mônica foi surpreendido com o rapaz tentando atravessar a rua; que 
viu já bem em cima e que ainda tentou desviar para a esquerda, mas foi a mesma direção que o rapaz 
tomou e não deu para desviar; que não deu tempo de frear e em nenhum momento freou; que todos 
ficaram muito nervosos e não conseguiam pensar em nada; [...] que a velocidade era de 50 a 60 km/h; 
que não deu tempo frear, que sua reação foi de puxar o volante e não de pisar no freio; que reduziu 
depois do atropelamento, mas não sabia nem o que estava fazendo; que quando chegou ali na proxi-
midade da rua do terminal, deu uma olhada para ver se estava vindo carro e quando voltou a vista 
para frente já viu a vítima mais ou menos no meio da pista e quando desviou o carro a vítima voltou 
também; que não costuma passar naquele horário por aquele posto; que entrou em choque, pensou 
em se matar e ficou sem reação; que tirou a carteira assim que fez dezoito anos; que não parou para 
tentar socorrê-lo; que não sabe onde a vítima foi atingida pelo carro, somente sentiu o impacto; que 
depois não quis nem ver como ficou o carro e onde tinha batido; que tem uns três anos de habilitado; 
que no retorno do Armazém Café estavam todos calmos no carro, sem som no carro; que não sabe a 
velocidade permitida da via; que nada tirou sua atenção no trajeto; que após o atropelamento seguiu 
no automático para a casa de sua avó, para onde normalmente vai; que não ingeriu bebida alcoólica; 
que o rapaz estava a 20 metros após a faixa... (grifos acrescidos)

Note-se que a ocorrência do resultado danoso era objetivamente previsível, embora o agente 
não o tenha presumido, mormente porque o Apelante trafegava com velocidade de todo incompatível 
com o local, nas proximidades da faixa de pedestre, sendo a região conhecida, ademais, pelo grande 
fluxo de pessoas.

Não se vislumbra, assim, a caracterização da alegada culpa exclusiva da vítima, a despeito de 
a mesma não não ter se utilizado da faixa de pedestre, inobstante estivesse próxima à mesma, e ainda 
que tenha hesitado em atravessar a avenida. Aqui, não é demais ressaltar que, nos termos do art. 28 do 
CTB, caberia ao Réu, enquanto condutor, “a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Desta feita, o conjunto probatório aponta, insofismavelmente, que o Apelante GILSON RO-
DRIGUES DE BARROS JÚNIOR cometeu o delito descrito no art. 302 do CTB, na medida em que, 
de forma imprudente, violando um dever de cuidado, na condução de veículo automotor, atropelou a 
vítima Filipe Lima Kupi, causando, culposamente, o óbito da mesma.

II.B – Da majorante referente à omissão de socorro
Subsidiariamente, o Apelante pugna o decote da causa de aumento prevista no § 1º, inciso 

III, do art. 302, do CTB, ante a aventada impossibilidade de prestar socorro, em decorrência de suas 
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condições psicológicas logo após o acidente e da morte instantânea do ofendido.
No ponto, convém salientar que a alegação de impropriedade absoluta do objeto não merece 

prosperar, visto que a morte instantânea da vítima não pode ser presumida, tampouco baseada em 
meras suposições, ao passo que, diante do imediato abandono do local, o Réu sequer teria condições 
de aferir a sua efetiva ocorrência.

A respeito da possibilidade de a morte instantânea da vítima afastar a majorante referente à 
omissão de socorro, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

DIREITO PENAL. MORTE INSTANTÂNEA DA VÍTIMA E OMISSÃO DE SOCORRO 
COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima 
não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4°, do CP - deixar de prestar imediato so-
corro à vítima -, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa. Com efeito, 
o aumento imposto à pena decorre do total desinteresse pela sorte da vítima. Isso é evidenciado por es-
tar a majorante inserida no § 4° do art. 121 do CP, cujo móvel é a observância do dever de solidariedade 
que deve reger as relações na sociedade brasileira (art. 3º, I, da CF). Em suma, o que pretende a regra 
em destaque é realçar a importância da alteridade. Assim, o interesse pela integridade da vítima deve 
ser demonstrado, a despeito da possibilidade de êxito, ou não, do socorro que possa vir a ser prestado. 
Tanto é que não só a omissão de socorro majora a pena no caso de homicídio culposo, como também se 
o agente “não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante”. 
Cumpre destacar, ainda, que o dever imposto ao autor do homicídio remanesce, a não ser que seja evi-
dente a morte instantânea, perceptível por qualquer pessoa. Em outras palavras, havendo dúvida sobre 
a ocorrência do óbito imediato, compete ao autor da conduta imprimir os esforços necessários para 
minimizar as consequências do fato. Isso porque “ao agressor, não cabe, no momento do fato, presumir 
as condições físicas da vítima, medindo a gravidade das lesões que causou e as consequências de sua 
conduta. Tal responsabilidade é do especialista médico, autoridade científica e legalmente habilitada 
para, em tais circunstâncias, estabelecer o momento e a causa da morte” [...]. (STJ, 5ª Turma, HC nº 
269.038-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2/12/2014) (Informativo nº 554) (grifos acrescidos)

Importante esclarecer, por oportuno, que o julgado acima transcrito, nada obstante se refira à 
majorante prevista no art. 121, § 4°, do CP, é aplicável, mutatis mutandis, à causa de aumento de pena 
ora analisada, eis que ambos dispositivos cuidam, em essência, do agravamento da sanção em virtude 
da omissão de socorro.

Lado outro, também se revela impertinente a alegação defensiva de que o Réu não possuía 
condições psicológicas para prestar o auxílio necessário, notadamente por inexistir nos autos qual-
quer prova nesse sentido. A propósito, impende ressaltar que o Laudo Psicológico encartado à fl. 533 
não versa sobre o estado emocional do Acusado logo após o evento, de modo que afigura-se inviável, 
através dele, perscrutar a sua capacidade de agir conforme o direito, naquele momento.

Outrossim, consoante pontuado pela Nobre Procuradora de Justiça, “ fato é que todo aci-
dente automobilístico afeta a psiché dos envolvidos, não sendo esta razão para afastar a norma 
invocada, sob pena de torná-la absolutamente ineficaz”, até porque, in casu, “o Increpado, logo 
após o acidente, deteve suficiente lucidez não apenas para evadir-se, como também para buscar 
auxílio visando esconder o veículo envolvido no fato, e acionar o seguro, com o fito de evitar a 
responsabilização criminal”.

Com efeito, a causa de aumento inserta no inciso III do § 1º do art. 302 do CTB deve persistir, 
uma vez que os elementos de convicção acostados aos fólios indicam, de forma veemente e incontes-
tável, que o Acusado omitiu-se em prestar socorro ao ofendido, conforme se infere dos depoimentos 
transcritos no tópico supra.

II.D – Da fuga do local do acidente
Quanto ao delito capitulado no art. 305 do CTB, requer o Apelante a sua absolvição, seja em 

virtude, uma vez mais, do seu estado emocional no momento do sinistro seja diante da ausência de 
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comprovação do dolo específico exigido para a prática delitiva, ao passo que sustenta, ainda, a incons-
titucionalidade do referido tipo penal, com base no princípio da não autoincriminação.

A irresignação defensiva não merece prosperar, entretanto.
De início, cabe salientar que, em data recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu 

provimento ao Recurso Extraordinário nº 971.959/RS, com repercussão geral reconhecida, e conside-
rou constitucional o art. 305 do CTB. Segundo a Corte, a exigência de permanência do condutor no 
local do acidente e de identificação perante a autoridade de trânsito não viola o princípio da não au-
toincriminação. Confira-se a ementa do referido julgado, cuja publicação ainda se encontra pendente:

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucio-
nal, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas 
as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. (STF, Plenário, RE nº nº 971.959/RS, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 14.11.2018) (grifos acrescidos)

Em relação aos demais argumentos, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, 
resta clara a intenção do Acusado em furtar-se à responsabilidade penal e civil, a despeito do supos-
to abalo emocional, tendo em vista que, além de evadir do local do acidente, sequer buscou notícias 
acerca do estado de saúde da vítima, e procurou, com auxílio do Corréu ADELMO CARVALHO 
SANTANA, esconder o automóvel e acionar o seguro, aspectos que demonstram, decerto, ter o Acu-
sado agido conscientemente.

Desta feita, conclui-se existirem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria e à mate-
rialidade do delito previsto no art. 305 do CTB, que são suficientes a conduzir, de modo evidente, à 
procedência da pretensão acusatória nesse ponto, não havendo, pois, que se falar em absolvição.

II.D – Inovar artificiosamente em acidente automobilístico
No que concerne ao delito capitulado no art. 312 do CTB, requer o Apelante a sua absolvição, 

diante da ausência de comprovação de ter ele concorrido para a prática da infração penal, assim como 
da não demonstração do elementos subjetivo do tipo.

Sem embargo, de acordo com as provas amealhadas aos fólios, resta clara a participação e 
intenção do Acusado em alterar o estado em que se encontrava o veículo envolvido no episódio cri-
minoso, notadamente ao ocultar o mesmo em um estacionamento privado e acionar o seguro, a fim 
de reparar as avarias existentes.

Cumpre trazer à baila o depoimento judicial prestado pela testemunha Renilson Duarte Ma-
cedo, funcionário do estacionamento acima citado (vide mídia encartada à fl. 15 dos autos físicos):

...que lembra que chegou por volta das 06:00 horas da manhã; que viu o veículo ainda fora do esta-
cionamento quando vinha chegando e viu o sobrinho do seu ADELMO de nome JUNIOR que estava 
dentro do carro parado; [...] que depois chegou o senhor ADELMO, vinte minutos depois; que ele pediu 
para deixar o carro no local, pois a seguradora iria buscá-lo; que seu ADELMO disse que o acidente 
teria ocorrido com uma moto; que ele não disse ter já acionado a seguradora; que ADELMO pediu para 
colocar o veículo mais dentro por causa de curiosos no estacionamento; [...] que viu que faltava uma 
tela pertencente ao para choque do veículo; que viu um buraco no para-brisa do veículo; que confirma 
ter visualizado em cima do para-brisa cabelo e pele; que seu irmão estava junto e viu esses vestígios; 
que apenas no dia seguinte soube pelo jornal que o veículo tinha se envolvido em um acidente com 
vítima fatal e soube que os policiais chegaram no estacionamento à noite, quando o depoente já tinha 
saído; que soube que o senhor GETULIO tinha ligado para o senhor ADELMO para comunicar que a 
polícia tinha levado o veículo; que não costumava ver a pessoa de GILSON guardando o veículo na-
quele estacionamento, mas o veículo Fiesta chegava a ser estacionado lá, mas já fazia um tempo; que 
quem levava era o JUNIOR e uma sobrinha de ADELMO; que no dia ADELMO estava calmo como 
ele sempre foi; [...] que Junior também aparentava estar calmo... (grifos acrescidos)
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Em complemento, sob o crivo do contraditório, asseverou a testemunha Getúlio Cruz da Fran-
ça, proprietário do referido estabelecimento (vide mídia encartada à fl. 15 dos autos físicos):

...que tomou conhecimento que a polícia chegou no estacionamento para pegar o carro, em razão do 
acidente; que a polícia chegou a ligar para ADELMO, mas ele não atendeu; que um funcionário lhe 
falou que o veículo seria rebocado na segunda-feira por uma seguradora; que lembra de ter conver-
sado com ADELMO para falar que a polícia estava lá e que ele disse que não tinha esse carro no 
estacionamento; que ele desligou o telefone; que na segunda feira ADELMO chegou dizendo em seu 
estacionamento que o acontecido seria um acidente com uma moto e que poderia ter levado o carro; [...] 
que lembra que aquele veículo começou a ser estacionado lá em 10.09.2012, mas depois que saiu não 
anotou a data; que Adelmo não lhe comentou que o reboque iria pegar o carro e que foram os meninos 
que lhes repassaram isso; que foram os policiais que disseram que o carro teria atropelado um estu-
dante universitário e que quando chegou o carro já estava escondido, com um pano em cima; que quem 
colocou foi Renilson, a pedido de ADELMO; que os carros lá não tem costume de serem cobertos com 
panos; que quando chegou a noite viu o carro coberto e que não oferece cobertura com panos a seus 
clientes e que o pano não era do estacionamento; que confirma que falou com Adelmo na presença dos 
policiais e que ele disse que não tinha carro estacionado lá... (grifos acrescidos)

Cabe salientar, tal como expressamente consignado pelo Juiz Sentenciante, que foi o próprio 
Réu GILSON RODRIGUES DE BARROS JUNIOR quem conduziu o veículo conscientemente até o 
estacionamento, sendo de todo irrelevante, na espécie, se tal conduta decorreu de sugestão de seu tio, 
o Corréu ADELMO CARVALHO SANTANA.

Outrossim, é digno de registro que o referido automóvel não era comumente estacionado na-
quele local e que, na ocasião, foi solicitado que o mesmo fosse colocado em vaga mais reservada, 
sendo utilizada uma espécie de manta para o encobrir, a evidenciar o intento de esconder a res.

De mais a mais, sobreleve-se que o seguro já havia sido acionado, sendo também desinfluente 
o seu posterior cancelamento, até porque, nesse ínterim, o veículo restou apreendido e, na oportuni-
dade, o Corréu acima mencionado, ao ser contactado, chegou inclusive a negar a propriedade do bem, 
desligando o aparelho celular em seguida.

Destarte, revela-se irretocável a Sentença quanto ao reconhecimento do delito capitulado no 
art. 312 do CTB, uma vez atestadas, de forma robusta, a sua materialidade e autoria.

II.E – Prescrição da pretensão punitiva
Por fim, pugna o Apelante seja declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescri-

ção da pretensão punitiva, em relação aos crimes previstos nos arts. 305 e 312 do CTB.
O Ministério Público Estadual não apelou do Édito obliterado, ao passo que o Assistente de 

Acusação se insurgiu apenas quanto à pena acessória de suspensão da permissão para dirigir veículo 
automotor, tendo, portanto, a condenação transitado em julgado para a Acusação, regulando-se o prazo 
prescricional pela reprimenda concretamente aplicada, conforme inteligência do art. 110, § 1º, do CP.

À ocasião do Édito, foi imposta ao Réu a sanção corporal de 06 (seis) meses de detenção para 
o crime capitulado no art. 305 e de 04 (quatro) meses de detenção para o delito previsto no art. 312 do 
CTB, tendo sido aplicada a regra do art. 69 do CP.

Como prevê o art. 119 do CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade 
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

A seu turno, dispõe o art. 109, inciso VI, da Lei Substantiva Penal, que se a pena é inferior a 
01 (um) ano, o delito prescreverá em 03 (três) anos.

Entretanto, tem-se que o Recorrente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade 
à época dos fatos, conforme se extrai dos documentos acostados à fl. 522, atraindo a incidência da 
norma inscrita no art. 115 da Lei Penal, a qual reduz os prazos prescricionais de cada uma das conde-
nações para a metade, ou seja, in casu, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
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Na hipótese solvenda, houve o transcurso de lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) me-
ses desde a publicação da Sentença Penal Condenatória, que ocorreu na data de 09.06.2017 (fls. 776/778), 
inexistindo, desde o referido marco interruptivo, qualquer causa suspensiva do lapso prescricional.

Diante de tais premissas, não se pode negar assistir razão ao Recorrente, de modo que DE-
CLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante GILSON RODRIGUES DE BARROS 
JUNIOR em relação aos crimes previstos nos arts. 305 e 312 do CTB, nos termos do art. 107, 
inciso IV, c/c os arts. 109, inciso VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do CP.

II.F – Suspensão do direito de dirigir veículo automotor
De outro giro, a Assistente de Acusação Margarida Maria Soares Lima requer seja majorada a 

pena fixada ao Réu, no que tange à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, suscitando que 
a mesma deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada, consoante 
exige o art. 55 do CP.

No caso, o Magistrado a quo fixou o prazo da referida pena acessória em 02 (dois) meses, 
valendo-se, para tanto, do quanto disposto no art. 261 do CTB.

Ressalte-se, contudo, que o art. 261 do CTB refere-se à penalidade administrativa de apreen-
são da carteira de motorista. Na esfera criminal incide o art. 293 do CTB, segundo o qual, “a pena-
lidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 
automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”.

Cabe salientar que por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, a reprimenda ora 
analisada deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, respeitados os limites estabeleci-
dos no art. 293 do CTB, não sendo aplicável, contudo, o art. 55 do CP. Nessa linha intelectiva, cumpre 
transcrever excerto do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, bastante elucidativo:

I - Quando as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, previstas no art. 302 do CTB, são 
fixadas conjuntamente, o tempo de suspensão da habilitação para dirigir é graduado pelo Julgador nos 
limites do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
II - Se a pena privativa de liberdade, fixada de maneira isolada, foi substituída por duas penas res-
tritivas de direitos, sendo uma delas a descrita no inciso III do art. 47 do Código Penal - interdição 
temporária de direitos consistente na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor - deve-se 
aplicar a regra do art. 55 do Código Penal, segundo a qual as penas restritivas de direitos terão a mesma 
duração da pena privativa de liberdade substituída.
(STJ, REsp 495.402/AC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2003)

Sucede que a legislação de regência é silente quanto aos critérios a serem utilizados para fixa-
ção do prazo da suspensão. Sem embargo, ainda segundo o Tribunal da Cidadania (REsp 1.481.502/
RJ), a estipulação do referido lapso não deve ficar vinculada ao quantum da sanção privativa de 
liberdade. Na realidade, o período dessa medida deve ser estabelecido de acordo com a gravidade 
do fato típico, pois a norma em apreço deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação 
dessa penalidade, podendo o Julgador valer-se de outros elementos, desde que respeitados os limites 
definidos no art. 293 do CTB.

Considerando que os arts. 302, 306 e 308 do CTB possuem sanções corporais distintas e tam-
bém impõem a cumulação da pena de suspensão da CNH, é preciso cautela a fim de se evitar uma 
resposta estatal injusta, apenando-se de forma igual situações distintas, como a do agente que causa 
lesão corporal, em razão de impudência na direção do veículo automotor, e a daquele que provoca a 
morte de um pedestre nessas mesmas circunstâncias, fato deveras mais grave.

Sob esse prisma, a teor do art. 293 do CTB, considerando tratar-se de crime de homicídio 
culposo na direção de veículo automotor, em que o Réu trafegava com velocidade de todo incompa-
tível com o local, tendo ocorrido o acidente nas proximidades da faixa de pedestre, sendo a região 
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conhecida, ademais, pelo grande fluxo de pessoas, somada, ainda, a omissão de socorro à vítima, 
SUSPENDE-SE a habilitação para dirigir veículo automotor do Réu GILSON RODRIGUES 
DE BERROS JUNIOR, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Frise-se que, após o transito em julgado da condenação, deverá ser observada a disposição 
contida no § 1º do art. 293 do CTB.

III – Conclusão
Ante todo o exposto, CONHECE-SE e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo ma-

nejado pelo Réu GILSON RODRIGUES DE BERROS JUNIOR, apenas para DECLARAR EXTIN-
TA A PUNIBILIDADE em relação aos crimes capitulados nos arts. 305 e 312 do CTB, nos termos 
do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do CP; e CONHECE-SE 
e DÁ-SE PROVIMENTO ao Apelo manejado pela Assistente de Acusação Margarida Maria Soares 
Lima, para AUMENTAR o prazo da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 
02 (dois) anos, mantendo-se a Sentença objurgada em seus demais termos.

Após o trânsito em julgado da condenação, deverá ser observada a disposição contida no § 1º 
do art. 293 do CTB.

*****

(TJBA –  Apelação nº 00000032-98.2014.8.05.0260. Primeira Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma, Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 29/08/2017.)

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DISPARO DE 
ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N.º 10.826/03.  APELO DEFENSIVO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PE-
DIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCE-
DÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM, À EXAUSTÃO, 
TER O ACUSADO EFETUADO DISPAROS COM ARMA DE FOGO CONTRA 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO QUAL FOI EXPULSO APÓS AGRE-
DIR CLIENTES. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INCONTESTÁVEIS. PLENA 
LEGITIMIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EMBRIAGUEZ VO-
LUNTÁRIA OU CULPOSA, PELO ÁLCOOL, QUE NÃO EXCLUI A IMPUTA-
BILIDADE PENAL. ART. 28, INCISO II, DO CPB. JUSTIFICATIVAS APRESEN-
TADAS PELO APELANTE DESPROVIDAS DE EMBASAMENTO JURÍDICO NO 
DIREITO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO E INSUFICIENTES À ISENÇÃO 
DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELA CONDUTA POR ELE PRATICA-
DA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE COMPRO-
VADAS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
SUSTENTAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO APELANTE FOI PRATICADA 
EM ESTADO DE NECESSIDADE. ARTIGO 24 DO CPB. AUSÊNCIA DOS RE-
QUISITOS LEGAIS. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR 
QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL E NÃO PROVO-
CADO POR SUA VONTADE. VENTILADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. 
INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO ART. 25 DO CPB. UTILI-
ZAÇÃO DE MEIO DESPROPORCIONAL COM O FIM DE REPELIR AGRESSÃO 
PASSADA. CONTORNOS DE VINGANÇA PRIVADA. ARGUÍDA ATUAÇÃO 
SOB ERRO DE PROIBIÇÃO. ART. 21 DO CPB. EXCULPANTE NÃO VERIFI-
CADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO INDICATIVAS DE EVENTUAL DES-
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CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA POR PARTE DO RECORREN-
TE. CARÊNCIA DE TAL CONSCIÊNCIA OUTROSSIM NÃO DEMONSTRADA. 
ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CPPB.  
CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU DA CULPABILIDADE DES-
CARACTERIZADAS NA ESPÉCIE.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ATI-
NENTE À PENA DE MULTA. SANÇÃO DE NATUREZA PENAL INERENTE 
DA CONDENAÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO QUE NÃO ENCONTRA 
AMPARO LEGAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDA-
DE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTEN-
ÇA CONDENATÓRIA. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA 
NO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE AS 
SANÇÕES. PENA PECUNIÁRIA DO DELITO REDIMENSIONADA PARA 10 
(DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.
REQUERIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA 
PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES 
NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁ-
RIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
LEGAL À ALMEJADA ISENÇÃO. FACULDADE DE ESCOLHA DO MAGIS-
TRADO. ATUAÇÃO NOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS ARTS. 43 E 44 DO 
CPB. IMPOSSÍVEL REDUÇÃO DO MONTANTE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO 
LEGAL. ART. 45, § 1.º, DO CP. INVIÁVEL EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA 
ESPÉCIE DE REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA 
NÃO COMPROVADA. APELANTE QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO, POSSUIN-
DO RENDA FIXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DA PENA 
PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES. PRECEDENTES DO STJ.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INA-
COLHIMENTO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA SOMENTE ISENTO 
DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. ART. 804 DO 
CPP. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PRO-
CESSUAIS. REAL E ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUS-
TAS QUE DEVE SER ANALISADA QUANDO ESTA OBRIGAÇÃO TORNAR-SE 
EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA 
REDUZIR A PENA DE MULTA AO PATAMAR DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 
CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0000032-

98.2014.8.05.0260, oriunda do MM. Juízo de Direito da Comarca de Tremedal/BA, em que figu-
ram, como Apelante, LEONARDO RIBEIRO PORTO e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚ-
BLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da Apelação e DAR-LHE 
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para REDUZIR a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-
-multa, cada um no mínimo legal, mantendo-se a Sentença fustigada em seus demais termos, a teor 
do voto da Relatora.
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RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu LEONARDO RIBEIRO PORTO, atra-

vés do Bel. Joaquim Dantas Guerra (OAB/BA n.º 23.009), em irresignação aos termos da Sentença 
condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Tremedal/BA, que, julgando par-
cialmente procedente a Denúncia contra ele oferecida, condenou-o pela prática do delito tipificado no 
art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, impondo-lhe o cumprimento da pena total de 02 (dois) anos de reclu-
são, em regime inicial aberto, e o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cada um no valor 
mínimo legal.

Narrou a Peça Acusatória que no dia 29.10.2013, por volta das 14:00 horas, o Denunciado, 
apresentando sinais de embriaguez, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Esquina 
Bar e Churrascaria”, situado no Povoado de Lagoa Preta, Município de Tremedal, e passou a agredir 
pessoas que lá estavam, desferindo um soco no rosto de Mauro Conga de Brito, sendo este socorrido 
por seu irmão Marcionílio Lima Brito, que conseguiu colocar o Acusado para fora do local, fechando 
o estabelecimento.

Minutos depois, LEONARDO retornou ao local portanto uma espingarda cartucheira, calibre 
28, marca CBC, numeração 55946, de que tinha a posse em desacordo com determinação legal e 
regulamentar, e mandou que Marcionílio abrisse a porta do estabelecimento, caso contrário, atiraria. 
Ato contínuo, chutou a porta do bar e efetuou três disparos em direção ao estabelecimento, que atin-
giram a porta e uma motocicleta pertencente à esposa de Marcionílio, veículo que estava estacionado 
em frente ao local. Após desferir o terceiro disparo, o Réi foi contido por Geysiel de Oliveira Prado 
Pales, que lhe tomou a arma de fogo e escondeu.

Assim, o Parquet Estadual denunciou LEONARDO RIBEIRO PORTO como incurso nas 
penas dos arts. 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 30.06.2015 (fl. 79).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, 

foi proferido o Édito acima mencionado, sendo o Réu absolvido da imputação do art. 14 da Lei n.º 
10.826/2003, com fulcro no Princípio da consunção (fls. 112/120).

Inconformado com a Sentença, o Condenado interpôs Recurso de Apelação, ao tempo que 
requereu, em apertada síntese, o provimento do Apelo, a fim de que seja absolvido, com fulcro no art. 
386, incisos IV e VII, do CPP, a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, 
redução da pena imposta e fixação de regime mais brando (fls. 122/128).

Em sede de Contrarrazões, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao Recurso e, 
consequentemente, mantida a manutenção da Sentença (fls. 133/143).

Oportunizada sua manifestação, a Douta Procuradora de Justiça Maria Adélia Bonelli opinou 
pelo conhecimento do Apelo, e, no mérito, pelo seu improvimento.

VOTO
Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibili-

dade, exigidos no caso sob exame, impõe-se o CONHECIMENTO do Recurso manejado pelo Réu 
LEONARDO RIBEIRO PORTO.

De início, mister consignar que o fundamento precípuo trazido ao acertamento jurisidicio-
nal está desprovido de embasamento jurídico, ao menos na forma admitida no Direito Brasileiro 
contemporâneo, já que a tese de defesa principal resume-se à alegação de que o Réu “agiu em 
resposta as agressões sofridas [...] eis que se não fosse a surra sofrida pelas testemunhas de acusa-
ção nada teria acontecido (sic)”, “não tendo proteção de policiais para se socorrer, não teve outra 
alternativa senão mostrar que era homem”, e, “[...] se tivesse sóbrio, certamente teria matado as 
testemunhas [...] pois homem nenhum apanha da forma que apanhou e deixa tudo de lado como se 
nada tivesse acontecido (sic)”.



86

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

E é com base nesse panorama, somado a diversas outras perspectivas de similar natureza acer-
ca do caso concreto, que o Apelante, por meio do Bel. Joaquim Dantas Guerra (OAB/BA n.º 23.009), 
reclama o provimento do Recurso e a reforma da Sentença condenatória a quo.

Inobstante a mixórdia de argumentos lançados a título de causa petendi pelo Recorrente, se 
extraem as seguintes teses que, ainda que meramente ventiladas, apresentam algum contorno de ad-
missibilidade no Direito Penal Brasileiro hodierno: (a) atuação em estado de necessidade, art. 24 do 
CP; (b) atuação em legítima defesa, art. 25 do CP; (c) atuação em erro de proibição, art. 21 do CP;  
(d) insuficiência de provas acerca da autoria; (e) aplicação do Princípio in dubio pro reo;  (f) ausência 
de dolo na conduta; (g) isenção do pagamento ou redução do valor da pena de multa; (h) isenção do 
pagamento ou redução do valor da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária; (i) fixação de 
regime mais brando; e (j) isenção pagamento custas processuais.

Pois bem, do detido exame dos elementos probatórios encartados aos autos, notadamente a 
prova oral colhida na fase instrutória (vide mídia anexada à fl. 98), conclui-se que o Apelante LEO-
NARDO RIBEIRO PORTO, no dia 29.10.2013, por volta das 14:00 horas, adentrou, bastante alcoo-
lizado, no estabelecimento comercial denominado “Esquina Bar e Churrascaria”, e deu início a uma 
série de agressões físicas contra as pessoas que se encontravam no local, desferindo socos a esmo, 
sem motivo aparente para tanto. Ato contínuo, apesar de ter-lhe sido pedido que parasse com tal 
comportamento, o Réu golpeou Mauro Conga de Brito com um soco no rosto, situação que também 
ocasionou sua retirada forçada do estabelecimento.

Após ser expulso, o Réu, não satisfeito, foi até sua residência, pegou uma espingarda, calibre 
28, de sua propriedade, e retornou ao estabelecimento comercial, quando então exigiu que abrissem a 
porta, passando a disparar, da calçada da rua, tiros com a arma de fogo em direção ao bar, diante da 
negativa de acesso ao lugar, só parando ao ser contido por pessoas.

Veja-se, Eriolando Pereira de Oliveira, amigo do Réu que estava no bar naquele momento, 
além de corroborar a dinâmica descrita alhures, salientou que LEONARDO, apesar de tentar bater 
nas pessoas, somente foi agredido após desferir o soco no rosto de Mauro, esclarecendo que o feri-
mento em sua face foi resultado de uma queda em cima de um copo de vidro. Ainda, disse que o Réu 
saiu do bar e foi até a residência pilotando uma moto, tendo, inclusive, outrossim caído do veículo, se 
debatendo no chão. Narrou que as pessoas sairam correndo do bar e Marcionílio, o dono do estabele-
cimento, fechou a porta com medo, lá dentro permanecendo juntamente com sua esposa.

Mauro Conga de Brito afirmou ter sido gratuitamente agredido, com um soco no olho, pelo 
Apelante, enquanto lhe pedia calma, não sabendo o motivo de tal agressão, tendo, em seguida, retira-
do ele do local, juntamente com seu primo e com seu irmão, Marcionílio. Revelou que LEONARDO 
se cortou, no rosto, ao cair no chão, retornando munido de uma espingarda ao local e disparando, da 
calçada, três tiros contra o bar, que já estava com a porta fechada.

O dono do estabelecimento comercial, Marcionílio Lima Brito, acrescentou que seu irmão 
Mauro estava sentado quando recebeu o soco por parte do Acusado, que já entrou alcoolizado no 
local. Revelou que, após colocá-lo para fora, o viu retornar com a espingarda em mãos, de modo que, 
por medo, fechou a porta do bar, quando, então, LEONARDO  exigiu que fosse ela aberta, atirando 
três vezes diante da negativa.

O Recorrente, por sua vez, em seu interrogatório, notadamente por alegar não se recordar bem 
dos fatos em razão de sua embriaguez à época do delito, limitou-se a afirmar estar arrependido da 
situação, bem como a asseverar que não tinha a intenção de matar ninguém. Não soube dizer como 
as agressões se iniciaram, sequer quantos disparos efetuou, mas disse se lembrar que foi até em casa, 
pegou a espingarda e voltou para bar.

Além da prova testemunhal, devem ser observados seguintes elementos probatórios: fotogra-
fias de fls. 12/18, devidamente periciadas (fl. 76), que ilustram as marcas provenientes de projéteis de 
arma de fogo, mais precisamente de espingarda, na parede e porta do bar e na motocicleta que estava 
estacionada próximo ao estabelecimento; fotografias, de fls. 23/24, que atestam lesões principalmente 
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na face do Recorrente e Laudo Pericial de fls. 47/48 que registra terem estas lesões sido produzidas 
por instrumento cortante e contundente; Auto de Exibição e Apreensão relativo a 01 (uma) espingar-
da, calibre 28, marca CBC, numeração 55946 (fl. 38), a qual, consoante Laudo de Exame Pericial de 
fls. 69/70, encontrava-se apta a realização de disparos em ação simples.

Toda a dinâmica fática evidenciada nos autos, pois, com absoluta certeza, determina o Ape-
lante LEONARDO RIBEIRO PORTO como autor do crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, 
sendo inconcebível falar em dúvidas, incidência do Princípio in dubio pro reo ou inexistência de pro-
vas acerca da autoria delitiva.

Ora, o ilícito tipificado no art. 15, caput, da Lei n.º 10.826/2003 se configura quando o agente 
dispara arma de fogo ou aciona munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública 
ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime.

E, como exaustivamente demonstrado, o caso sub judice engloba todas as elementares exigi-
das pelo tipo, inclusive o dolo do Réu, que, deliberadamente, foi até sua casa pegar o artefato bélico 
e atirou contra o estabelecimento comercial do qual havia sido expulso após causar transtornos; e 
mais, efetuou os disparos em direção à porta do bar, que estava fechada, em razão da recusa, pelo 
dono do local, em abri-la. No ponto, a propósito, mister salientar que a embriaguez voluntária ou 
culposa, pelo álcool, não exclui a imputabilidade penal, na forma preconizada pelo art. 28, inciso 
II, do Código Penal.

Há de se ver, ainda, que a prova testemunhal é plenamente válida, inexistindo circunstâncias 
aptas à enodoá-la na espécie. Mercê a tentativa do Recorrente de descredibilizá-la, não se desincum-
biu do ônus sequer de indicar, com razoabilidade, sob qual aspecto seria tal prova ilegítima, limitan-
do-se a alegar que os depoimentos das testemunhas seriam “ fraudulentos” pois estas omitiram o fato 
de terem agredido o Réu “quase matando-o”.

As testemunhas relataram os fatos por ela presenciados de maneira coerente, uníssonas em 
vários pontos cruciais, não se observando mínimo traço de parcialidade nos respectivos depoimentos, 
muito pelo contrário, as testemunhas de acusação, quando não revelaram serem amigos do Réu, fize-
ram questão de pontuar quão positiva é, atualmente, a imagem e postura do Apelante perante a comu-
nidade de Lagoa Preta, tendo Mauro Conga – que foi fisicamente agredido pelo Acusado – afirmado 
não possuir nada contra LEONARDO. Outrossim, foram os depoimentos corroborados por outras 
provas documentais colacionadas ao caderno processual.

De mais a mais, o fato de o Apelante ser do sexo masculino e de ter sido previamente agre-
dido, segundo alega, por pessoas que estavam no bar, além de não justificar, de qualquer modo, 
sua ação em atirar contra o estabelecimento comercial, de forma algum o isentam de responder 
criminalmente por esta conduta ou interferem na confirmação de sua condenação, já que abso-
lutamente subsumida à norma penal e ausentes circunstâncias extraordinárias aptas a afastar a 
culpabilidade ou ilicitude.

O Recorrente, aliás, argumenta que agiu em estado de necessidade, “pois, uma pessoa com 
medo, acabou de levar uma surra que lhe causou lesões graves, não tendo a proteção de policiais 
para se socorrer, não teve outra alternativa senão mostrar que era homem, onde apenas fez ameaças 
com uma espingarda para salvaguardar a sua vida e livrar-se sozinho das intimidações (sic)”.

No entanto, à luz dos requisitos necessários à configuração da causa de justificação invocada 
pelo Apelante, forçoso concluir pelo descabimento do Apelo em mais este ponto.

Acerca da mencionada causa de exclusão da ilicitude, dispõe o art. 24, do CPB: “considera-se 
em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua 
vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstân-
cias, não era razoável exigir-se”.

Sobre o tema, leciona o eminente doutrinador Paulo Queiroz:
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O estado de necessidade exige, portanto, o concurso simultâneo dos seguintes requisitos: a) existência de 
perigo atual e inevitável; b) perigo não provocado pelo agente; c) inexistência de dever legal de enfrentar 
o perigo; d) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; e) ameaça a direito próprio ou alheio.6

Como se pôde verificar dos autos, se o “perigo” a que se refere o Apelante para justificar sua 
ação é constituído pelas agressões ditas por ele sofridas, desde logo já se afasta a possibilidade de apli-
car à hipótese a excludente do art. 24 do CPB, porque: as suscitadas agressões logicamente cessaram 
a partir do momento em que o Réu saiu do bar, não sendo, pois, um perigo atual; tais agressões, se 
efetivamente ocorridas, se originaram, unicamente, em razão do Réu tê-las iniciado, ao desferir socos 
e querer bater aleatoriamente nas pessoas que estavam no local, de modo que a dita situação de perigo 
foi por ele provocada; o suposto perigo sofrido pelo Apelante era evitável de outras formas que não 
pelo uso de arma de fogo, restando descaracterizado outro pressuposto imprescindível à configuração 
do estado de necessidade, qual seja, a inevitabilidade do perigo.

Também não merece guarida a alegação de que “ter tomado uma surra, ter sua cabeça chu-
tada, sofrer vários cortes no rosto era motivo para uma legitima defesa [...] pois homem nenhum 
apanha da forma que apanhou [...] e deixa tudo de lado como se nada tivesse acontecido”.

Ora, claramente, no caso concreto, a atitude do Acusado não revela uma defesa legítima, ao 
revés, possui contornos de vingança privada, já que o ato de atirar, com um espingarda, contra o 
bar de onde foi expulso, foi uma reação posterior ao incidente desagradável, efetivado de maneira 
desarrazoada.

Apenas essas peculiaridades já inviabilizam a aplicação da excludente inserida no art. 25 
do CPB, que preconiza instituto com natureza totalmente distinta da retratada nos fólios, delinea-
da sob os seguintes requisitos: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Com ênfase, nenhum dos mencionados pressupostos está demonstrado. Repise-se, o ato de 
disparar arma de fogo contra um estabelecimento comercial, que tinha pessoas dentro, ultrapassa os 
limites da proporcionalidade, e objetivou repelir uma suposta agressão passada, que já havia cessado.

Inobstante isso, nota-se que a versão trazida no bojo das razões recursais de que LEONAR-
DO “por pouco não foi morto pelas três testemunhas”, ainda que não seja hábil à configuração das 
justificantes em comento, não está firmemente provada nos autos, pois a prova oral demonstra que 
o Réu caiu diversas vezes ao longo de toda a ação, inclusive quando subiu na moto para ir até em 
casa e pegar a espingarda, se ferindo de maneira mais contundente ao cair sobre um copo de vidro 
que estava o chão.

Sob outro prisma, aduz o Recorrente que o fato de sentir-se ameaçado, ter sido vítima de su-
posta agressão e de inexistir policiamento ostensivo no Município de Lagoa Preta o fez imaginar ser 
possível, lícito e razoável “usar a arma para se defender e ameaçar”. Assim, também sustenta ter 
agido mediante erro de proibição inevitável.

É cediço que o erro de proibição, também chamado de erro sobre a ilicitude do fato, constitui-
-se em um juízo contrário aos preceitos emanados pela sociedade, que chegam ao conhecimento de 
outrem na forma de usos e costumes, da escolaridade, da tradição, da família etc. Ele pode ser inevi-
tável ou evitável, sendo que, no último caso, o sujeito desconhece o injusto do fato, porém, possui por 
completo a condição de chegar à consciência da ilicitude do fato por conta própria. Encontra previsão 
no art. 21 do CPB.

Ocorre que se torna inviável, diante dos fatos e da inexistência de qualquer prova, chegar-se 
à conclusão da existência de tal exculpante, sobretudo quando se tem em mente que o Recorrente 
admitiu que foi até sua residência buscar um a espingarda que lhe pertencia, embora lhe faltasse 
autorização para o porte – não obstante a ampla publicidade atribuída à Lei de Armas – imbuído da 
finalidade de ameaçar as pessoas que, segundo ele, o agrediram.

6. QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 7. e.d. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2011, p. 269, Epub.
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De fato, as circunstâncias em torno dos fatos não indicam eventual desconhecimento da ilici-
tude da conduta por parte do ora Acusado, além de que a Defesa não se desincumbiu de comprovar 
que o Denunciado carecia de tal consciência.

Dito isso, recorde-se que, à teor do art. 156 do CPPB, “a prova da alegação incumbirá a quem 
a fizer”, de sorte que a parte deve demonstrar, no bojo processual, a fidedigna ocorrência de um acon-
tecimento que alegou em seu interesse. Afinal, como sustentam os ilustres doutrinadores Eugênio 
Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer7, ipsis litteris:

Por outro lado, não parece correta a conclusão no sentido de que todos os ônus da prova seriam de 
responsabilidade da acusação. Essa, a acusação, há de provar os fatos por ela alegados. (...)
Não se lhe incumbe demonstrar, porém, a inexistência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, 
como já se sustentou na doutrina nacional. (...)
Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de 
necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do 
processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).

Assim, o conjunto probatório não confere qualquer margem de incerteza sobre o efetivo co-
metimento, pelo Apelante LEONARDO RIBEIRO PORTO, do crime previsto no art. 15 da Lei n.º 
10.826/2003, porque, nem mesmo em análise perfunctória, no caso concreto se observa a presença 
de circunstâncias excludentes da culpabilidade ou de ilicitude, ou qualquer hipótese jurídica plausível 
capaz de isentá-lo da responsabilidade penal sobre o ato por ele perpetrado.

De outro giro, pugna o Recorrente pugna pela isenção do pagamento ou redução do valor da 
pena de multa e da  pena de prestação pecuniária, a fixação de regime de cumprimento mais brando, 
além da isenção do pagamento das custa processuais.

Digno de nota que a dosimetria da pena corporal não comporta modificação, pois fixada em 
02 (dois) anos de reclusão, o mínimo legal cominado ao delito. É, ademais, juridicamente impossível 
o pedido de alteração do regime de cumprimento desta sanção, uma vez que, foi já estabelecido na 
Sentença a quo como inicialmente aberto, o mais brando previsto em lei.

Acerca da penalidade pecuniária, é cediço que a isenção de seu pagamento não possui amparo 
legal, constituindo-se seu eventual deferimento em nítida violação ao Princípio da legalidade.

Como sabido, a fixação da referida reprimenda é uma consequência iniludível da tarefa do 
Magistrado em dosar as penas previstas abstratamente quando o tipo legal comina a pena pecuniária 
de forma isolada, alternativa ou cumulativa à pena de prisão; deve o Julgador, outrossim, na ocasião 
de sua fixação, considerar, dentre outras circunstâncias, a condição econômica do condenado (vide 
arts. 59 e 60 do CPB). Nesse desiderato, tratando-se a multa em comento de sanção de natureza pe-
nal, sendo, portanto, parte inerente da condenação, a condição econômica da Apelante não autoriza a 
dispensa ou a isenção de seu pagamento.

Entretanto, deve ser provido o pedido de redução do montante atribuído a título de sanção 
pecuniária, que foi fixado em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um tri-
gésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, afinal, a pena corporal – a mais gravosa – foi 
imposta no mínimo legal.

Assim, analisando, principalmente, a situação econômica do Réu e a proporção das cir-
cunstâncias judicias e legais ponderadas no caso concreto, a teor do disposto no art. 60 do CPB, 
REDUZ-SE a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa, mantido o valor de um trinta 
avos do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

7. Por outro lado, não parece correta a conclusão no sentido de que todos os ônus da prova seriam de responsabilidade da acusação. Essa, a acusação, há 
de provar os fatos por ela alegados. (...)
Não se lhe incumbe demonstrar, porém, a inexistência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, como já se sustentou na doutrina nacional. (...)
Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de cul-
pabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).
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Lado outro, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, con-
sistentes na realização de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mí-
nimo, ao tempo que o Apelante pleiteia a isenção do pagamento ou a diminuição do valor desta última.

Uma vez mais, o requerimento de dispensa do pagamento da referida sanção restritiva de 
direitos não possui amparo legal, já que devidamente imposta pelo Julgador Sentenciante, a quem é 
facultada a escolha, nos limites dos arts. 43 e 44 do CPB. De igual modo, impossível a redução do 
montante, porque fixado no mínimo previsto no 45, § 1.º, do CP.

Frise-se que, in casu, não se mostra razoável a eventual substituição da espécie de pena res-
tritiva de direitos, à míngua de comprovação efetiva da hipossuficiência do Réu, que é funcionário 
público, agente de saúde, possuindo, pois, renda fixa mensal.

De mais a mais, nada obsta que o Juízo de Execuções, mediante provocação e demonstração 
da situação econômica do Sentenciado, eventualmente possibilite o parcelamento da pena, já que den-
tro de sua competência prevista no art. 66, inciso V, alínea “a”8. Por fim, no que tange ao pedido de 
isenção do pagamento de custas, sabido que nem mesmo a concessão da assistência judiciária gratuita 
implica, necessariamente, na ausência de obrigação do pagamento de custas, porquanto prevê o art. 
12 da Lei nº 1.060/1950, in verbis:

Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde 
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da 
sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Deste modo, revela-se que o beneficiário da justiça gratuita apenas está isento do pagamento 
antecipado das custas judiciárias, devendo a Sentença condenatória fixar o dever do vencido arcar 
com elas, de acordo com a sucumbência, assim como os Acórdãos, a teor do que dispõe o art. 804 do 
Código de Processo Penal.

No mesmo sentido desenvolve-se a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Confira-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. [...].CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RÉU ASSISTIDO 
PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.[...].2 - De acordo com a jurisprudência deste 
Tribunal Superior, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser 
condenado ao pagamento das custas processuais. [...]
(STJ. AgRg no AREsp 429.071/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014)

Com base em tais premissas, mas igualmente considerando a comprovação do estado de mi-
serabilidade da Apelante, é possível que haja a suspensão da cobrança do pagamento dos encargos 
processuais; no entanto, tal situação, ou seja, a real e atual impossibilidade de pagamento das custas, 
há de ser analisada quando a referida obrigação tornar-se exigível, perante o Juiz de Execuções.

Ex positis, CONHECE-SE do presente Recurso de Apelação e SE LHE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO, apenas para REDUZIR a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa, cada 
um no mínimo legal, mantendo-se a Sentença fustigada em seus demais termos.

*****

(TJBA –  Apelação nº 0304151-47.2013.8.05.0039. Relator(a): Desa. Ivone Bessa Ramos, Primei-
ra Câmara Criminal – Primeira Turma, Julgado em 20/03/2018.)

8. Vide STJ - HC 87.365/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009.
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APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO. ESTUPRO 
QUALIFICADO. ROUBO. ARTIGOS 213, CAPUT, 213, § 1.º, E 157, CAPUT, TO-
DOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 
22 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FE-
CHADO, E DE 60 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A 
CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTO-
RIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. CO-
ERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS, TANTO NA FASE INQUI-
SITORIAL QUANTO EM JUÍZO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE MERECEM 
ESPECIAL DESTAQUE EM CRIMES COMETIDOS À CLANDESTINIDADE, 
SENDO PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO QUANDO CORROBORA-
DA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE 
MÁCULA NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. DITAMES 
DO ARTIGO 226 DO CPP QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO, CUJO 
DESCUMPRIMENTO NÃO INVALIDA OS RECONHECIMENTOS REALIZA-
DOS. PRECEDENTES.
SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO PERPE-
TRADO FACE À VÍTIMA F.L. PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOS-
SIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO QUE PRESCINDE DE 
CÓPULA VAGÍNICA, PODENDO SE DAR COM A PRÁTICA DE QUALQUER 
ATO LIBIDINOSO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. APELANTE QUE, APÓS 
ABORDAR A VÍTIMA NUM SALÃO DA IGREJA UNIVERSAL DA CIDADE DE 
CAMAÇARI, ENCOSTOU UMA FACA TIPO PEIXEIRA NO SEU PESCOÇO E A 
ARRASTOU ATÉ UMA TENDA PRÓXIMA, LOCAL ONDE OBRIGOU A VÍTI-
MA A SE DESPIR, ALISOU SEU CORPO E ENCOSTOU O ÓRGÃO GENITAL NA 
MESMA, TENTANDO PENETRÁ-LA. PRÁTICA DE ATO VOLUPTUOSO, LAS-
CIVO, COM A FINALIDADE DE SATISFAZER O PRAZER SEXUAL.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICA-
DO PERPETRADO FACE À VÍTIMA B. P. PARA O DELITO DE ESTUPRO 
SIMPLES. DESPROVIMENTO. ACUSADO QUE, COM BASE NA PROVA DOS 
AUTOS, ABORDOU A OFENDIDA NUMA VIA PÚBLICA DA CIDADE DE CA-
MAÇARI E, FAZENDO USO DE UMA ARMA DE FOGO, DETERMINOU À MES-
MA QUE ENTREGASSE SEU CELULAR E ENTRASSE NO VEÍCULO EM QUE 
SE ENCONTRAVA; ATO CONTÍNUO, ORDENOU QUE A VÍTIMA TIRASSE A 
ROUPA E, INFLIGINDO-LHE CONSTANTES AMEAÇAS, MANTEVE COM ELA 
CONJUNÇÃO CARNAL, CHEGANDO A EJACULAR SEM O USO DE PRESERVA-
TIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO 
ACOLHIMENTO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADA À FL. 32 DOS FÓ-
LIOS QUE COMPROVA CONTAR A VÍTIMA, À ÉPOCA DOS FATOS, COM 15 
ANOS DE IDADE.
REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE ESTUPRO 
E DE ROUBO COMETIDOS EM DESFAVOR DA VÍTIMA J. DA S. PARA OS 
CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E FURTO. INVIA-
BILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS DO USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE 
AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E O ABUSO SEXUAL. ACU-
SADO QUE ABORDOU A VÍTIMA NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE VERDE DE 
CAMAÇARI E, APÓS INDUZI-LA A RETIRAR UM FALSO PRÊMIO CONQUIS-
TADO, LEVOU-A NA GARUPA DE SUA BICICLETA A UM LOCAL DISTANTE, 
ERMO E DESCONHECIDO PELA VÍTIMA, ONDE PASSOU A CONSTRANGÊ-LA 
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A MANTER RELAÇÕES, OBTENDO ÊXITO EM PERPETRAR OUTROS ATOS 
LIBIDINOSOS NÃO CONSENTIDOS PELA VÍTIMA; FINDOS OS ABUSOS, O 
ACUSADO AINDA SUBTRAIU A BOLSA VÍTIMA CONTENDO R$ 500,00 EM 
ESPÉCIE, ÓCULOS E SOMBRINHA. ACUSADO QUE PERPETROU AS CON-
DUTAS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE DE FORMA VELADA, 
SENTINDO-SE A VÍTIMA IMPOSSIBILITADA DE REAGIR E, DIANTE DE 
TODAS AS PARTICULARIDADES QUE ENVOLVIAM A CENA TÍPICA, SE-
RIAMENTE AMEAÇADA DE MAL GRAVE.
DOSIMETRIA: PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA OS 
QUANTA MÍNIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES NO 
MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO ORA APELANTE QUE TERMINA-
RAM POR EXTRAPOLAR FACETAS COMPREENDIDAS NOS TIPOS PENAIS 
EM TESTILHA. POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL REVER OS CRITÉRIOS 
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DEFINIDOS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓ-
RIA, COM NOVA PONDERAÇÃO ACERCA DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂN-
CIAS JUDICIAIS: PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0304151-

47.2013.8.05.0039, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como 
Apelante E. D. DOS S. e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação inter-
posto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Acusado E. D. D. S., através da Defensoria 

Pública Estadual, em irresignação aos termos da Sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direi-
to da 1.ª Vara Crime da Comarca de Camaçari/BA, que, julgando procedente a pretensão Acusatória, 
condenou o Apelante como incurso nas previsões do arts. 213, caput (por duas vezes), 213, § 1.º e 157, 
caput, todos do Código Penal Brasileiro, infligindo-lhe as penas definitivas de 22 (vinte e dois) anos, 
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 60 (sessenta) dias-multa, 
cada um correspondente ao valor mínimo legal vigente à época do delito.

Narra a Peça Acusatória que no dia 05.06.2013, por volta das 11:30 horas, o Acusado E.D. DOS 
S. supostamente surpreendeu a vítima F. dos S. L., que estudava no “Salão B” da Igreja Universal, 
no Centro da Cidade de Camaçari, agarrando-a pelo pescoço e a conduzindo à força até uma tenda 
próxima. Nesse local, teria ameaçado a vítima com uma faca tipo peixeira em seu pescoço, e a obri-
gando a se despir, enquanto proferia xingamentos, apalpava suas partes íntimas e tentava introduzir 
o pênis em sua cavidade vaginal. Segundo a Inicial, a ofendida teria conseguido se desvencilhar do 
Acusado e corrido até a janela para pedir socorro, tendo seus gritos sido ouvidos pelo Policial Militar 
A.R.S., que, a seu turno, foi ao local e obteve êxito na apreensão do Acusado, já em tentativa de fuga, 
em posse da suprarreferida faca.

Consta na Exordial que, após a prisão do Acusado, outras vítimas de estupro compareceram, 
no mesmo dia, à Delegacia de Polícia e o reconheceram como autor de outros fatos típicos, a exemplo 
das vítimas B. F. P. e J. A. da S.

Nesse contexto, informa a Denúncia que a adolescente B.F.P., no dia 01.06.2013, por volta das 
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17:45 horas, andava na ciclovia próxima à “Clínica Humana” de Camaçari, quando um veículo azul 
teria parado ao seu lado e o Acusado, em hipótese, descido do automóvel em posse de uma arma de 
fogo e ordenado que ela entrasse no veículo, senão a mataria. Diante disso, a adolescente teria ingres-
sado no carro, dirigido por um indivíduo não identificado, e sido levada para um local ermo, onde o 
motorista teria parado o carro e o ora Acusado ordenado que a vítima tirasse a roupa, constrangen-
do-a a ter com ele conjunção carnal sob a mira da arma de fogo. Aduz a Peça Inicial, outrossim, que, 
após estuprar a vítima, o ora Acusado teria a ameaçado de morte caso contasse o ocorrido a alguém, 
e, de outro viés, mandado que o motorista a deixasse no “Phoe II”.

Relata a Inicial, ademais, que, na data de 27.05.2013, a vítima J.A. da S. voltava para casa 
quando, ao passar perto do Hospital da Mulher, no Parque Verde de Camaçari, foi, em tese, abordada 
pelo Acusado, o qual, após alegar conhecer seu esposo, disse que a vítima teria ela um prêmio a re-
ceber de um sorteio. A vítima, crédula no ganho, teria sentado na garupa da bicicleta do Réu para ir 
recolher o prêmio, todavia, ele teria a levado até um local deserto, onde, supostamente, passou a apal-
pá-la, colocar as mãos e os seios da vítima em seu pênis, ejacular na perna da vítima e constrangê-la a 
praticar atos libidinosos, além de sexo oral e anal, apenas não tendo obtido êxito na conjunção carnal 
em razão da reação da vítima. Depois disso, o ora Acusado ainda teria ameaçado a vítima de morte, 
caso o fato fosse a alguém noticiado, e, lado outro, subtraído, para si, os documentos, o dinheiro, o 
telefone celular, as chaves e outros pertences pessoais da Sra. J. da S.

Acrescenta a Vestibular Ministerial que o Acusado, na Delegacia, negou todos os fatos e in-
formou que já havia sido preso por tentativa de estupro e ficado 14 (quatorze) anos cumprindo pena 
em um presídio em Salvador. Declarou, ainda, que no final do ano de 2012 estava na Penitenciária 
Lafayete Coutinho, custodiado em razão da prática de crime de estupro, e que, embora beneficiado 
com uma saída temporária, não mais retornou ao presídio (Autos de n.º 0700021-68.2008. 8.05.0250).

A Denúncia foi recebida no dia 09.12.2013 (fl. 65).
Encerrada a instrução probatória, foram ofertadas Alegações Finais pelo Ministério Público 

e pela Defesa, ao que se seguiu a prolação de Sentença, publicada em 06.01.2015, que condenou o 
Acusado como incurso ao cumprimento da reprimenda anteriormente descrita (fls. 205/218).

Inconformado, o Acusado E.D. DOS S. interpôs Recurso de Apelação (fl. 219).
Em suas Razões (fls. 220/235), postula inicialmente, em apertada síntese, a reforma da Sen-

tença, a fim de que seja absolvido da prática dos delitos a ele imputados em razão da insuficiência 
probatória, com arrimo no art. 386, inciso VII, do CPP. Argumenta, no ponto, que não fora obedecido 
o procedimento relativo ao seu reconhecimento pelas vítimas.

De forma subsidiária, requer a desclassificação dos crimes intentados contra a vítima J. da S. 
para os delitos de Violação Sexual Mediante Fraude e Furto, alegando a ausência de provas quanto 
ao emprego de violência e/ou grave ameaça; o reconhecimento do delito perpetrado contra F.L. em 
sua modalidade tentada, arguindo que a vítima reagiu e gritou por socorro antes que tivesse ocorrido 
a penetração na cavidade vaginal; bem assim a capitulação do delito praticado face à vítima B. P. no 
caput do art. 213 do CPB, à vista da alegada falta de provas quanto à idade da vítima.

Ademais, por fim, pleiteia a revisão da dosimetria a si infligida, afirmando ter sido a pena-base 
excessiva e desamparada em elementos concretos constantes nos autos.

Em suas Contrarrazões (fls. 253/261), o Parquet roga o desprovimento do Recurso, para que a 
Sentença recorrida seja mantida em sua integralidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp 
opinou pelo conhecimento e total improvimento da Apelação Defensiva (fls. 41/45 dos autos físicos).

É, em síntese, o relatório, que ora submeto à apreciação da Eminente Desembargadora Revi-
sora, com as homenagens de estilo.
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VOTO
I. Do juízo de admissibilidade
Inicialmente, cabe registrar que o presente Apelo é próprio e tempestivo, tendo sido manejado, 

ademais, por quem detém legítimo interesse na modificação da Sentença de piso. Destarte, é medida 
de rigor o CONHECIMENTO do inconformismo defensivo.

II. Do mérito recursal
Insurge-se o Apelante contra a Sentença de fls. 205/218, aduzindo, nas suas Razões, em aper-

tada síntese, que o referido Decisio merece reforma para que seja ele absolvido da prática de todos os 
delitos a ele imputados, ao argumento de que inexistem provas aptas a embasar sua condenação, em 
especial porque, no seu entender, não fora obedecido o procedimento descrito no art. 226 do CPPB 
quando de seu reconhecimento pelas pretensas vítimas.

Outrossim, de forma alternativa, requer (1) a desclassificação dos crimes intentados con-
tra a vítima J. da S. para os delitos de Violação Sexual Mediante Fraude e de Furto, alegando a 
ausência de provas quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça no cometimento da ação; 
(2) o reconhecimento do delito perpetrado contra a ofendida F.L. em sua modalidade tentada, 
arguindo que a vítima reagiu e gritou por socorro antes que tivesse ocorrido a penetração na ca-
vidade vaginal; (3) a correção da capitulação do delito praticado face à vítima B.P. para o caput 
do art. 213 do CPB, à vista da alegada falta de provas quanto à idade da vítima; (4) a revisão da 
dosimetria, afirmando que a fixação de suas penas-base restou excessiva e desamparada em ele-
mentos concretos constantes nos autos; e (5) o reconhecimento do cometimento de todos os fatos 
em continuidade delitiva.

Diante do exposto, inexistindo alegação recursal preliminar e não se constatando estar o feito 
de origem com mácula capaz de atingir sua regular validade, passa-se ao exame das questões de fun-
do do sobredito Apelo.

II-A. Do delito de Estupro tendo por vítima F. dos S. L.: alegação de insuficiência proba-
tória, ou da ocorrência do crime em sua modalidade tentada

O delito de Estupro, capitulado no art. 213, caput, do CPB, configura-se quando o sujeito 
constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Em sendo assim, a penetração do órgão genital 
masculino é prescindível para consumação delitiva, mesmo porque o Estupro pode se consumar com 
a prática de qualquer ato libidinoso, e não só com a cópula vagínica.

Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt9, na modalidade constranger à conjunção carnal, 
o crime está consumado desde que “haja introdução completa ou incompleta do órgão genital mas-
culino na vagina da vítima, mesmo que não se tenha rompimento da membrana himenal, quando 
existente”. Na segunda modalidade, em relação aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, 
estariam os crimes consumados a partir da prática destes atos.

O emérito rito doutrinador Guilherme de Souza Nucci10 esclarece se entender, “por ato libidi-
noso”, “o ato voluptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo 
oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos 
dedos ou de outros objetos, dentre outros.”.

De fato, as provas colacionadas aos autos demonstram que E.D. DOS S., no dia 05.06.2013, 
aproximadamente às 11:30 horas, abordou a vítima F. dos S. L. no “Salão B” da Igreja Universal lo-
calizada no Centro da Cidade de Camaçari, oportunidade em que, encostando uma faca tipo peixeira 
no pescoço da vítima, arrastou-a até uma tenda próxima. Nesse local, além de ter obrigado a vítima 
9. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal 4: Parte Especial - Dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 
6 ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 56.
10. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 907.
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a se despir, passou a alisar seu corpo e a encostar seu órgão genital na mesma, tentando penetrá-la. 
Veja-se que o Réu, a todo momento, xingava a vítima e lhe ameaçava de morte, sobretudo valendo-se 
da citada arma branca.

Elucidativas são as declarações judicias da Sra. F. L.:

F. DOS S. L., às fls. 164, disse: que no dia do fato a depoente por volta do meio-dia estava na igreja 
Universal onde estudava quando foi surpreendida por um indivíduo que lhe agarrou pelo pescoço... 
que o indivíduo portava uma faca e perguntou se a depoente tinha objetos de valor; que a depoente 
disse que nada possuía e então o indivíduo mandou que a depoente tirasse a roupa e proferindo 
ainda xingamentos; que o indivíduo espetava a faca na depoente e uma vez furou o pescoço da 
depoente; que a depoente foi deixada apenas de sutiã e quando o indivíduo tirava sua própria roupa 
a depoente conseguiu empurrá-lo e chamar os seguranças do local; que o indivíduo tentou fugir com 
a faca na mão porém foi detido na frente de um banco; que a depoente reconheceu o réu pela ber-
muda, sandália e camisa que vestia; que o réu passou a mão pelo corpo da depoente e mandou que 
ficasse de costas; que disse ainda que a depoente sabia como se faz; que o réu fez ameaças de morte 
contra a depoente; que o réu abaixou a bermuda e encostou o pênis na depoente; que a depoente se 
desesperou e conseguiu empurrar o acusado; que nesse momento o réu ainda encostou a faca no seu 
pescoço... Que a depoente reconheceu o réu quando o mesmo foi colocado no carro para ser condu-
zido à delegacia; que o réu portava a mesma faca com a qual ameaçou a depoente; que um policial 
que estava trabalhando como segurança da igreja pediu para que a depoente olhasse para o réu para 
ter certeza de que se tratava da pessoa que teria lhe atacado; que a depoente foi ouvida na delegacia 
no mesmo dia e viu quando o réu passou pelo corredor para ser ouvido pela delegada... (sic - fls. 164)

De tais declarações se extrai, pois, que o Recorrente foi efetivamente reconhecido em juízo, 
pela Sra. F. L., como o sujeito que a coagiu, de forma temerosa, a permitir a prática de atos libidino-
sos. Tal constatação se encontra, inclusive, consonante com o Auto de Reconhecimento acostado à fl. 
29 dos fólios.

Aqui, frise-se que a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que o descum-
primento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento 
do Acusado, consubstancia simples irregularidade, eis que o regramento nele contido não detém na-
tureza cogente, apresentando, pois, o caráter de mera recomendação, cuja inobservância não conduz 
à invalidação do ato e, muito menos, da posterior sentença condenatória. Veja-se, a propósito, julgado 
do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CP, configuram uma re-
comendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o 
ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes. Agravo regimental despro-
vido. (STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 635.998/DF, Rel. Min. Ericson Maranho, j. 10.03.2015, DJe 
16.03.2015) (grifos acrescidos)

Sob outro viés, observe-se que o fato típico perpetrado em desfavor da Sra. F. L. apenas ces-
sou, embora iniciado e já consumado, quando a citada vítima conseguiu se desvencilhar do Acusado 
e gritar por socorro, quando então este, temendo ser descoberto e detido, iniciou fuga, sendo, todavia, 
localizado adiante por uma equipe policial ainda de posse da faca empregada no crime (vide Auto de 
Exibição e Apreensão acostado à fl. 16).

A Certidão de Ocorrência n.º 1162013000950, lavrada no dia dos fatos pela DEAM de Cama-
çari, registra as circunstâncias nas quais o ora Acusado foi preso pelo Policial que ouvira os gritos de 
socorro da vítima:

O REFERIDO POLICIAL A. ESTAVA EM FRENTE À IGREJA UNIVERSAL, QUANDO PERCE-
BEU QUE A COMUNICANTE F. DOS S. L. ESTAVA GRITANDO DENTRO DA IGREJA UNI-
VERSAL, E AO SE DESLOCAR PERCEBEU QUE UM INDIVÍDUO DE COR NEGRA TRAÇAN-
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DO CAMISA BRANCA E BERMUDA JEANS ESTAVA COM UMA FACA TIPO PEIXEIRA, DE 
CABO BRANCO, NAS MÃOS, AMEAÇANDO E OBRIGANDO A VÍTIMA A TIRAR AS ROU-
PAS. NESTE MOMENTO O DELINQUENTE SE APROVEITOU E COMEÇOU A APALPAR AS 
PARTES ÍNTIMAS DA VÍTIMA. AO PERCEBER TAL SITUAÇÃO O PM DEU VOZ DE PRISÃO 
AO DELINQUENTE, QUE SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO AO CENTRO DA CIDADE. NO DE-
CORRER DA PERSEGUIÇÃO O POLICIAL SOLICITOU O APOIO DA GUARNIÇÃO COMAN-
DADA PELO CABO PM N., QUE DE MANEIRA EFICAZ CONSEGUIU DETER E CONDUZIR O 
AUTOR E A VÍTIMA A ESTA DEAM. SALIENTA-SE, TAMBÉM, QUE A VÍTIMA FICOU COM 
ALGUMAS LESÕES NA FACE E OUTRAS PARTES DO CORPO. [...]
(sic – fls. 17/18)

No mesmo sentido, confira-se o testemunho prestado, sob o crivo do contraditório, pelo refe-
rido Policial Militar responsável pela prisão flagrancial do Réu:

Testemunha SD PM A.R.S., à fl. 125, disse: no dia dos fatos eu estava passando defronte à Igreja 
Universal quando ouvi gritos por socorro, seguindo então em direção ao local de onde eles estariam 
vindo; populares que ali estavam indicaram a direção em que o acusado aqui presente teria segui-
do; durante a perseguição outras pessoas indicavam o rumo a seguir, tendo conseguido abordar o 
acusado em um aclive, oportunidade em que ele pôs a mão na cintura dando a entender que ia sacar 
algo mas desistiu quando eu lhe apontei minha arma; em busca pessoal eu localizei em sua cintura 
uma faca; até então não sabia o que tinha ocorrido; esperei a viatura e seguimos todos de volta para 
a igreja, quando então tive conhecimento de que ele tentara estuprar uma frequentadora da igre-
ja; a vítima apresentava um corte superficial no peito; a vítima me informou não chegou a haver 
penetração mas o acusado chegou a tirar sua blusa e apalpar seus seios e partes íntimas; eu não 
conhecia o acusado até então; na delegacia tive informação de que ele já tinha praticado crimes desta 
natureza em outros locais... a vítima não foi mais encontrada no local, mas depois ela teria seguido 
para a delegacia onde teria reconhecido o acusado; eu não cheguei a presenciar o reconhecimento 
formal; que eu saiba nenhuma pessoa testemunhou o que ocorreu entre acusado e vítima... (sic)

Como se pode observar, o referido depoimento é harmônico com o da vítima, sendo, igual-
mente, prova válida para assegurar que o Apelante fora detido logo após abusar sexualmente da Sra. 
F. L. no interior de uma igreja, utilizando-se, para amedrontá-la, de uma faca tipo peixeira.

Saliente-se que o Réu negou veementemente a prática do suprarreferido delito de Estupro, adu-
zindo que abordara a vítima F. L., no dia dos fatos, fingindo portar uma faca, apenas no intuito de rou-
bá-la, pois pensava estar ela portando um notebook. Confira-se a integralidade de seu interrogatório:

... Que não reconhece como verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que no dia 05 de junho de 
2013 o depoente abordou uma vítima próximo a uma igreja na intenção de praticar um roubo, pen-
sando que a mesma carregava um notebook; que o depoente fingiu que portava uma faca colocando 
a mão dentro da calça; que a vítima se assustou tropeçou em uma escada e caiu; que um policial que 
passava e estava a paisana prendeu o depoente; que quando o depoente chegou na delegacia apre-
sentou documento falso, porém não foi indiciado por este crime; que a delegacia já estava um homem 
algemado acusado de estupro; que a delegada fez uma consulta e viu que o depoente já tinha cumprido 
pena; que o depoente foi submetido a reconhecimento através o vidro junto com outros presos; que 
o depoente nunca tinha estado em Camaçari antes da sua prisão; que o depoente cumpria pena pelo 
art. 213 e foi beneficiado pela saída temporária porém não retornou, visto que encontrou sua genitora 
doente que logo faleceu; que nenhuma faca foi apreendida com o depoente... (sic – fl. 172)

Ocorre que a versão apresentada pelo Apelante soa inverossímil quando confrontada com os 
demais elementos de convicção, além de se encontrar desprovida de qualquer ratificação comprobató-
ria. Assim, o fato de o Réu ter negado a imputação apenas revela a expressão ampla e irrestrita de seu 
legítimo direito constitucional de autodefesa, não sendo tal fato, por si só, capaz de ilidir as demais 
provas amealhadas durante a instrução criminal, que, como visto, evidenciam sua culpabilidade.

Saliente-se, ademais, que, nos crimes cometidos à clandestinidade, a palavra da vítima merece 
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especial destaque, sendo prova válida para condenação quando, conforme ocorreu na hipótese, as pro-
vas processuais, sobretudo testemunhais, demonstram que houve, iniludivelmente, a prática dos atos 
libidinosos indigitados na Peça Acusatória. A propósito, confira-se os seguintes Julgados:

[...] Ademais, nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, ten-
do em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da 
vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação [...]
(STJ: HC 240.393/BA. Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CON-
VOCADA DO TJ/SE). Órgão julgador: Quinta Turma. Julgamento: 18/06/2013. Publicação: DJe 
24/06/2013)
[...] 2. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, comumente cometidos às ocul-
tas, constitui relevante elemento probatório, mormente quando se mostra coerente com as de-
mais provas produzidas nos autos [...]
(TJDF: APR 20040710021144. Relator: Des. SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. Órgão julgador: 
2ª Turma Criminal, Acórdão nº 462158. Julgamento: 28/10/2010. Publicação: DJ 22/11/2010 - p. 238)
[...] Nos crimes contra os costumes, as palavras da vítima, se coesas e coerentes, merecem especial 
atenção, vez que tais delitos são costumeiramente cometidos na clandestinidade. Precedentes. [...]
(STJ: HC 84010/SP - HABEAS CORPUS 2007/0125240-2. Relatora:  Ministra JANE SILVA (DESEM-
BARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG). Órgão julgador: Quinta Turma. Julgamento: 08/11/2007. 
Publicação/Fonte DJ 26.11.2007, p. 222).

Desta feita, improve-se o Apelo defensivo neste particular, ante a existência de provas 
contundentes de materialidade e autoria delitivas na pessoa de E.D. DOS S., sendo mister re-
pisar, ademais, tratar-se de delito de Estupro que se consumou face à vítima F.L. mediante a 
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

II-B. Do delito de Estupro que vitimou B.P.P.: pedido de absolvição por insuficiência 
probatória, ou de desclassificação da conduta para o caput do art. 213 do CPB

Em que pese o esforço defensivo, infere-se do exame da hipótese trazida ao acertamento desta 
Corte de Justiça que as alegações recursais absolutória e desclassificatória em testilha não encon-
tram guarida nos autos, à vista de restar incólume a acusação de ter E.D. DOS S. perpetrado, no dia 
01.06.2013, em desfavor da então adolescente B.P.P., o delito de Estupro qualificado (art. 213, § 1.º, 
parte final, do CPB), que se configura quando o agente constrange vítima maior de 14 (quatorze) mas 
menor de 18 (dezoito) anos, mediante violência ou grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal, ou 
a praticar ou permitir a prática consigo de outro ato libidinoso.

De fato, as provas colacionadas nos fólios demonstram que o Acusado, após abordar com uma 
arma de fogo, em via pública da cidade de Camaçari, a então adolescente B.P.P., determinou à mesma 
que entregasse seu celular e entrasse no veículo em que se encontrava. Ato contínuo, o Acusado or-
denou que a vítima tirasse a roupa e, infligindo-lhe constantes ameaças, manteve com ela conjunção 
carnal, chegando a ejacular sem o uso de preservativo. A referida ofendida, veja-se, à época contava 
com apenas 15 (quinze) anos de idade, consoante demonstra inegavelmente a Certidão de Nascimento 
acostada à fl. 32.

Elucidativas são as declarações judicias da vítima, que descrevem com minúcias o interregno 
criminoso e, outrossim, apontam, em conformidade com o Auto de Reconhecimento de fl. 34, ser o 
Acusado o autor do Estupro:

B.P.P., às fls. 122/123, disse: no dia dos fatos eu participava de um ensaio para uma peça no teatro 
Alberto Martins, tendo ficado até um pouco mais tarde a ponto de perder o ônibus, razão pela qual 
fui embora a pé; no caminho já próximo à ciclovia um carro parou atrás de mim e seu passageiro 
saltou com uma arma de fogo e pediu meu celular, em seguida mandou que eu entrasse no carro; 
sei que o carro seguiu até um ponto antes do Hospital Geral e parou; havia um outro indivíduo que 
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dirigia o carro, que não fez nada comigo; quem me ameaçou com a arma forçando-me a entrar no 
carro foi o acusado que eu reconheci neste ato; ele então mandou que eu tirasse a roupa sempre 
me ameaçando com a arma, e consumou o estupro mesmo eu chorando e pedindo que ele parasse; 
depois que ele acabou mandou que eu colocasse a roupa, e disse para o motorista seguir; quando 
estávamos em frente à “toca do pão”, que fica no Phoc II, ele mandou que eu descesse e então eu corri 
para a casa da minha irmã; que ele me penetrou apenas na vagina chegando a ejacular sem uso de 
preservativo; no primeiro momento eu quis contar para ninguém o que havia acontecido dizendo que 
havia apenas sido assaltada; queria falar primeiro para minha mãe, então fui para casa mas, como 
ela não estava, eu tomei banho e fui me encontrar com ela, mas só contei sobre o estupro quando 
nós já estávamos de volta em casa; e então nós fomos para a delegacia registrar a ocorrência; nós 
registramos o ocorrência depois de muita espera e só no outro dia eu fui fazer o exame de corpo de 
delito pela manhã; quando ele mandou eu sair do carro ele disse que se eu contasse para alguém 
ele iria me matar... eu tinha 15 anos quando o fato aconteceu; depois de 3 dias eu fui chamada na 
delegacia pois o acusado já estava detido, e teria praticado vários outros estupros desde que teria 
sido beneficiado com uma saída temporária e não retornou para o presídio; salvo engano somente eu 
e mais três mulheres registramos a queixa; eu o reconheci através de foto na delegacia e pessoalmente 
nesta audiência... eu não o conhecia até então... (sic)

Esclareça-se não ter sido constatada qualquer contradição entre os depoimentos prestados pela 
vítima nas fases investigativa e judicial; ao revés, nota-se que a descrição dos fatos manteve-se firme 
e coerente em ambas as oportunidades.

Ademais disso, de se registrar que o Sr. Perito responsável pela elaboração do Laudo de Exame 
de Conjunção Carnal e Verificação de Ato Libidinoso n.º 10565-13, referente a exame realizado na 
adolescente no dia posterior ao fato acima descrito, indicou resultado de “PSA positivo em secreção 
vaginal e espermatozoides visualizados na secreção e na calcinha (extrato)” (fls. 114/116).

Digno de nota que o Réu negou o cometimento de todos os delitos a ele imputados, aduzindo 
até mesmo que antes da data de sua prisão (dia 05.06.2013) nunca estivera na cidade de Camaçari 
(fl. 172). Sucede, todavia, que, como salientado alhures, a versão apresentada pelo Apelante soa in-
verossímil diante dos demais elementos de convicção, revelando, tão-somente, a expressão ampla e 
irrestrita de seu legítimo direito constitucional de autodefesa.

Saliente-se, por oportuno, uma vez mais, que, conforme entendimento sedimentado na jurispru-
dência e doutrina pátria, a palavra da vítima merece especial destaque nos crimes cometidos à clandestini-
dade, sendo elemento autêntico para a condenação do Acusado ainda que face à palavra divergente deste.

Todo esse contexto, provado pelos testemunhos constantes nos autos, permite ao julgador con-
cluir que o temor reverencial imposto pelo Apelante à vítima foi de tal intensidade que conformou-se 
na grave ameaça, necessária à configuração do crime de estupro, previsto no art. 213, do Código Penal.

Ante o exposto, restando inequívoca a prática, por E.D.DOS S., de Estupro contra ado-
lescente que contava, à época, com 15 (quinze) anos de idade, desprove-se o pleito defensivo 
também no presente ponto.

II-C Dos delitos de Estupro e de Roubo que vitimaram J.A. da S.: pedido de absolvição 
por ausência de provas, ou de desclassificação da conduta para os crimes de Violação Sexual 
Mediante Fraude e Furto

Afora afirmar a falta de elementos hábeis a sustentar sua condenação, o Apelante alega, em 
suas Razões, que inexistem provas do uso de violência ou grave ameaça para a subtração patrimonial 
e o abuso sexual supostamente perpetrados contra J.S.. Em mais uma ocasião, todavia, a irresignação 
defensiva não encontra suporte nas evidências acostadas in folio.

Com ênfase, o arcabouço probatório revela que E. D. DOS S., por volta das 20:00 horas do dia 
27.05.2013, abordou a Sra. J.A. da S. nas imediações do Parque Verde, em Camaçari, e fê-la acreditar 
que conhecia seu marido e que ela havia ganhado vários móveis e objetos num sorteio. Depois disso, 
dizendo ser para resgatar o dito prêmio, o Acusado levou a Sra. J. da S. na garupa de sua bicicleta a 
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um local distante, ermo e desconhecido pela vítima, local onde passou a constrangê-la a manter rela-
ções. Inobstante a cópula vagínica não tenha se efetivado, extrai-se dos autos que o Acusado obteve 
êxito em perpetrar outros atos libidinosos não consentidos pela Sra. J.da S., na medida em que tentou 
arrancar sua roupa à força, enfiou a mão por dentro do short da vítima e mexeu em seu ânus, pegou 
a mão da vítima e começou a se masturbar com ela, colocou o pênis entre os seios da vítima e, ao 
fim, ejaculou na perna direita e na barriga da vítima. Igualmente, depreende-se dos autos que, findos 
os abusos, o Acusado ainda subtraiu a bolsa da Sra. J.da S., contendo R$ 500,00 (quinhentos reais) em 
espécie, óculos e sombrinha.

A Sra J.A. da S. foi inquirida sob o crivo do contraditório, oportunidade em que, corroborando 
suas declarações policiais, narrou a forma como sua integridade sexual e seu patrimônio foram viola-
dos, sob grave temor, pelo Acusado, por ela indiscutivelmente reconhecido11:

J.A. DA S., às fls. 120/121, disse: que eu reconheci o acusado quando ele chegou neste Fórum já que 
passou por mim no corredor; no dia dos fatos eu estava retornando do Hospital da Mulher falando 
ao telefone com minha filha, quando o acusado tentou puxar conversa, tendo eu ignorado pois esta-
va com medo, porém, ao comentar com minha filha ela disse que realmente ele poderia me conhecer e 
me orientou a desligar o telefone; logo a frente eu encontrei com ele novamente e estava em uma bi-
cicleta azul; ele muito comunicativo disse que me conhecia e a meu marido e que nós havíamos sido 
sorteados para ganhar vários móveis e outros objetos, inclusive simulou uma ligação perguntando 
ao suposto interlocutor se eu teria como retirar os prêmios; com a afirmação que sim ele me con-
vidou para acompanhá-lo até o local da entrega com o que concordei, subindo em sua bicicleta e 
seguindo em direção a parafuso; nós chegamos a passar pelo posto Trevo tendo andado bastante, ele 
parou a a bicicleta dentro de uma mata depois do posto Trevo; que ele não deixou que eu atendesse 
o telefone para que não informasse onde eu estava, ele me convenceu pois argumentava que era uma 
surpresa para o meu marido; que então ele começou a me agarrar e eu sempre resistindo; ele então 
enfiou a mão por dentro do meu short chegando a mexer no meu ânus; que ele queria me obrigar 
a fazer sexo oral nele mas eu não quis; ele então pegou a minha mão começou a se masturbar com 
ela e ejaculou em minha perna direita e na minha barriga; depois disso ele me colocou na bicicleta 
e me levou até uma praça, dizendo que ia pegar os objetos do sorteio; ele ficou com minha bolsa, R$ 
500,00 em dinheiro, óculos, sombrinha; o acusado não chegou a me ameaçar diretamente de morte 
mas afirmou para que eu não contasse nada para ninguém; eu fiquei amedrontada pois o lugar era 
ermo e tinha medo dele fazer alguma violência comigo; ele não chegou a me ameaçar com chave 
de fenda ou qualquer outra coisa; ele chegou também a colocar o pênis entre meu seio; depois que 
me livrei dele eu fui para a delegacia registrar a ocorrência; depois de alguns dias recebi a ligação 
de um indivíduo que teria localizado algumas receitas médicas e o chip do meu celular, querendo 
combinar um horário para devolução dos objetos para mim, mas não fui porque fiquei com medo; 
eu fui a delegacia onde o reconheci e fui ouvida pela delegada... ele tentou arrancar a minha roupa 
à força, mas não me agrediu; eu não tinha como correr de lá pois não sabia onde estava, um local 
ermo, e também porque eu ainda estava tomando alguns remédios em razão de um derrame que 
havia sofrido algum tempo antes; eu não o conhecia... (sic)

Atente-se que as condutas foram perpetradas pelo Acusado mediante grave ameaça, ainda que 
de forma velada, sentindo-se a vítima impossibilitada de reagir e, diante de todas as particularidades que 
envolviam a cena típica, seriamente ameaçada de mal grave – como, frise-se, qualquer “homem médio” 
se sentiria – tanto que, logo após se livrar do ofensor, a Sra. J. da S. compareceu à Delegacia da 18.ª DT 
para noticiar o ocorrido, ensejando a lavratura da Certidão de Ocorrência n.º 13-04784 (fls. 19/20).

Na melhor interpretação da norma, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal da Cidadania possui 
linha intelectiva iterativa de que a “grave ameaça” exigida à configuração tanto do delito de Roubo 
quanto do de Estupro pode ser aplicada pelo agente em desfavor do ofendido de forma velada, le-
vando-se em consideração, em especial, as circunstâncias da abordagem. Confiram-se ementas dos 
seguintes julgados:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO 

11. vide, também, o Auto de Reconhecimento de fls. 41/42.
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SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
I - Hipótese em que não se questiona a dinâmica dos fatos, restando definido no v. acórdão guerreado, 
de maneira clara e ausente de dúvidas, que o réu abordou a vítima, exigindo-lhe que entregasse dinhei-
ro. Não havendo reação, o ora recorrido empurrou-a e puxou sua bolsa, fugindo em seguida.
II - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ame-
aça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões 
corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, 
configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente pro-
mova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.
Recurso especial provido.
(STJ: REsp 848.465/DF, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
22/05/2007, DJ 20/08/2007, p. 304)

RECURSO EM “HABEAS CORPUS”. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. 
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR 
MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A privação da liberdade do recorrente se encontra respaldada na conveniência da instrução criminal, 
concretizando requisito hábil do art. 312, do CPP, porque intimidou a vítima dizendo que já havia 
provocado lesão grave em outra pessoa, o que importou em ameaça velada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos auto-
rizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais 
favoráveis.
3. Recurso em “habeas corpus” a que se nega provimento.
(RHC 39.789/SP, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, 
DJe 11/11/2013)

Ressalte-se, de outro viés, que o fato de o Acusado ter induzido a vítima a erro para conduzi-la 
ao local onde consumaria o Estupro não enseja, pelas demais circunstâncias do fato, a subsunção de 
sua conduta ao crime de Violação sexual mediante fraude (art. 215 do CPB), muito embora demonstre 
a premeditação em sua conduta apta a informar sua maior periculosidade. Veja-se, no ponto, que a 
Sra. J.da S. não aquiesceu ao ato sexual e se manteve na plenitude do seu raciocínio durante a emprei-
tada delitiva.

Sob outro prisma, observa-se que o Apelante, mediante duas ações, praticou dois crimes de 
espécies distintas (Estupro e Roubo), que possuem, pois, diferentes elementos objetivos e subjetivos, 
razão pela qual há de ser aplicada a regra cogente do art. 69 do CPB.

Diante do exposto, em que pese a duvidosa negativa apresentada pelo Réu, dúvidas não há 
quanto à prática, por ele, em concurso material, dos delitos de Roubo e Estupro praticados em 
desfavor da Sra. J. da S. no dia 27.05.2013.

III - Da dosimetria
O Apelante pleiteia, por fim, a revisão da dosimetria a si infligida, afirmando terem sido suas 

penas básicas excessivas e desamparadas em elementos concretos constantes nos autos.
De acordo com o sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal Brasileiro, após 

aferição da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta atribuída ao agente, passa-se à fase 
da dosimetria, ocasião em que a pena-base correspondente será fixada atendendo-se ao critério do art. 
59 do mesmo Diploma Legal, sendo, em seguida, consideradas as circunstâncias atenuantes e agra-
vantes, e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena, quando o Magistrado firmará a 
pena definitiva do condenado.

No que concerne às circunstâncias legais estabelecidas no indigitado art. 59, o Magistrado 
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deverá valorar, positiva ou negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a per-
sonalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o compor-
tamento da vítima, quando estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime, dentre outras, as penas aplicáveis dentre as cominadas (inciso I) e a quantidade 
de pena aplicável, dentro dos limites previstos (inciso II).

Na primeira fase de fixação da pena, o Juiz não está distrito ao exame e à avaliação minuciosa 
de todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, podendo apenas indicar aquelas 
que influenciarão na dosagem da pena-base. No entanto, procedida tal análise, deverá fixar a pena-ba-
se de forma criteriosa e razoável, a fim de não agir arbitrariamente na fixação das frações de aumento 
ou diminuição na pena. Desta forma já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CP SÃO DA DISCRI-
CIONÁRIA APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO, QUE, AO FIXAR A DURAÇÃO DA PENA, 
NÃO ESTA OBRIGADO A ANALISAR EXAUSTIVAMENTE CADA UMA DELAS, BASTANDO 
FIXAR-SE NAS REPUTADAS DECISIVAS PARA A DOSAGEM [...](HC 70303, Relator:  Ministro 
PAULO BROSSARD. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Julgado em 22/03/1994. Publicado em 
DJ 29-09-1995 PP-31902 EMENT VOL-01802-01 PP-00141)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. DO-
SIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricio-
nariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras ab-
solutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos 
fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em 
grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos cri-
térios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas 
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores [...] 6. Recurso ordinário 
em habeas corpus não provido.(RHC 116175, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado 
em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013)

Do exame do caso trazido ao acertamento desta Corte de Justiça, verifica-se que a Juíza 
Sentenciante, na primeira fase da dosimetria, analisou as supramencionadas circunstâncias judiciais, 
concluindo pela desvalorização dos “antecedentes” e da “personalidade do agente”; por conta disso, 
exasperou as penas-base do Recorrente além dos mínimos legais, nos seguintes termos:

Em apreço aos requisitos do artigo 59 do CP, verifico que:
a) Culpabilidade. A reprovabilidade da conduta não vai além daquela ínsita ao tipo penal, pois não foi 
demonstrado que o acusado agiu de forma premeditada. Desta feita, tenho que esta circunstância não 
deve ser considerada em seu desfavor.
b) Antecedentes. No moderno direito penal da culpa, exige-se para o reconhecimento de antecedentes 
criminais a existência nos autos de certidão que comprove o trânsito em julgado de condenação da 
denunciada por fatos que tenham se passado antes daqueles narrados na denúncia. Desta forma, ficou 
provado que o réu É REINCIDENTE ESPECÍFICO, CUMPRIA PENA, POR ESTUPRO, FOI BENE-
FICIADO COM SAÍDA TEMPORÁRIA E NÃO RETORNOU À UNIDADE PRISIONAL, conforme 
demonstram os autos da execução penal de nº 0700021-68.2008.8.05.0250, através de consulta no sis-
tema SAJ e esta circunstância será considerada em seu desfavor.
C) Conduta social. A presente circunstância investiga a forma como o réu se relaciona em sociedade. 
Pela análise detida dos autos, verifico que não há elementos que sugerem a má conduta social do acu-
sado. Desta forma, esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor.
D)Personalidade. Trata-se de pessoa COM personalidade voltada para o crime. Portanto, a circunstân-
cia pode ser considerada em seu desfavor.
e) Motivos. A motivação do crime é inerente ao delito, pois o réu visou satisfazer sua lascívia, razão 
pela qual não pode ser valorada em seu desfavor.
f) Circunstâncias. As circunstâncias do crime são normais à espécie.
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G) As consequências do crime não foram graves.
H) O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.
Ponderadas as circunstâncias judiciais verifico existir três circunstâncias desfavoráveis ao acusado, 
razão pela qual as penas serão fixadas acima do mínimo legalmente previsto.
Para o delito previsto no art. 213 caput do CP praticado contra a vítima J.A. DA S., estabeleço a pena 
base em 8 anos de reclusão como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Presente a agravante, ate prevista no art. 61, I do CP razão pela qual fixo a pena definitivamente em 9 
anos e 4 meses de reclusão visto que não existem outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento 
ou diminuição de pena.
Para o delito previsto no art. 213 caput do CP praticado contra a vítima F. DOS S. L., estabeleço a 
pena base em 8 anos de reclusão como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
Presente a agravantes, ate prevista no art. 61, I do CP razão pela qual fixo a pena definitivamente em 9 
anos e 4 meses de reclusão visto que não existem outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento 
ou diminuição de pena.
Para o delito previsto no art. 213 § 1º do CP praticado contra a vítima B.P.P., estabeleço a pena base 
em 10 anos de reclusão como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Presente 
a agravantes, ate prevista no art. 61, I do CP razão pela qual fixo a pena definitivamente em 11 anos 
e 8 meses de reclusão visto que não existem outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou 
diminuição de pena.
[...]
Para o delito previsto no art. 157 caput do CP praticado contra a vítima J.A. DA S., estabeleço a pena 
base em 6 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente 
à época do delito como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Presente a 
agravantes, ate prevista no art. 61, I do CP razão pela qual fixo a pena definitivamente em 7 anos de 
reclusão e pagamento de 60 dias multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito visto 
que não existem outras agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Veja-se, pois, que a Magistrada de piso efetivamente agiu com incorreção ao desvalorar, ini-
doneamente, os antecedentes e a personalidade do agente, à vista de ter se utilizado, em ambas as 
oportunidades, de circunstâncias inexoravelmente adjacentes ao fato de o Acusado ser reincidente, 
nos termos do art. 63 do CPB12. Com efeito, pelo que se dessume dos argumentos lançados no Édito 
condenatório, a consideração negativa de tais vetoriais é conclusão extraída somente em razão de o 
Réu ter cometido os fatos criminosos em testilha quando ainda não havia terminado de cumprir pena 
pelo cometimento de outro delito de Estupro.

Assim, uma vez que foi reconhecida na Sentença Condenatória a circunstância legal agravante da 
reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, incide em bis in idem a valoração, em desfavor 
do Apelante, de conjunturas que orbitam em torno do mesmo fato gerador da reincidência para exacerbar 
as penas-base. Neste aspecto vale frisar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, 
como circunstância judicial. (Súmula 241, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2000, DJ 15/09/2000 
p. 229)

Acontece, lado outro, que deixou a Sentenciante de considerar negativas as “circunstâncias” 
dos crimes narrados na Denúncia, muito embora tenha consignado, na parte da fundamentação da 
Sentença objurgada, peculiaridades no modus operandi empregado pelo ora Apelante que termina-
ram por extrapolar facetas compreendidas nos tipos penais em testilha.

De se notar, aqui, que, quanto à vítima B.P.P., o delito de Estupro qualificado foi perpetrado 
mediante concurso de dois agentes e uso de arma de fogo; no que tange à vítima F. dos S.L., a abor-
dagem e a consumação do delito de Estupro se deu no interior de uma igreja, estando o Réu portando 
uma arma branca, cuja uso ocasionou até mesmo ferimentos na ofendida; concernente à vítima J.da S., 
12. O art. 63 do Código Penal prescreve que “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença 
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
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os crimes de Estupro e de Roubo se deram à noite após o Réu, mediante indução da ofendida a erro, 
levá-la a um local ermo a fim de que não tivesse chance de defesa.

Saliente-se, neste aspecto, que o Tribunal não está adstrito aos critérios adotados pelo Juiz de 
primeira instância nas etapas da aplicação da pena, sendo defeso, somente, agravar a situação final do 
condenado. Assim, haverá reformatio in pejus, no tocante à dosimetria das reprimendas, tão somente 
quando o Tribunal fixar a pena definitiva do Réu em montante superior ao que lhe foi atribuído na 
Sentença objurgada quando esse não tenha sido objeto de irresignação pelo Órgão Ministerial.

Sobre o assunto, leciona Júlio Fabbrini Mirabete13 

(...) recorrendo a acusação em caráter limitado, não pode o Tribunal dar provimento em maior extensão 
contra o apelado. Registre-se, porém, que a proibição da ‘reformatio in pejus’ não vincula o Tribunal 
aos critérios adotados pelo Juiz de 1º grau, nas várias etapas da aplicação da pena, impedindo-o, tão 
somente, de agravar a sanção final. Nada impede, também, que o Tribunal dê nova definição jurídica 
ao fato, desde que não se aumente a pena.

Em casos análogos ao presente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no que 
pertine à possibilidade de o Tribunal reavaliar a pena do Réu de forma desvinculada aos critérios ado-
tados pelo Juiz de primeiro grau, sem que isso aponte indevida reformatio in pejus (grifos acrescidos):

[…] 3. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APE-
LAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA 
INSTÂNCIA. 4. PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA. 5. REPRIMENDA FINAL INFE-
RIOR À ESTABELECIDA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. [...]
3. Não é possível ao Tribunal revisor, em recurso exclusivo da defesa, aumentar a reprimenda final esta-
belecida na sentença condenatória, sob pena da incidência do princípio da ne reformatio in pejus.
4. O efeito devolutivo do recurso de apelação, todavia, autoriza o Tribunal, ainda que em recurso 
exclusivo da defesa, rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenató-
ria, com nova ponderação acerca dos fatos e das circunstâncias judiciais, permitindo o redimen-
sionamento da pena. Nesse caso, a existência de prejuízo deve ser aferida apenas em relação ao 
quantum final da reprimenda.
5. In casu, não ficou configurada a ocorrência da reformatio in pejus, pois a pena, após ser redimen-
sionada pelo Tribunal, com observância do critério trifásico de individualização, ficou definida em 
patamar inferior ao estabelecido pelo Juízo monocrático. [...]
(HC 187.081/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
27/11/2012, DJe 04/12/2012)

[…] 4. Como é cediço, é vedado ao Tribunal a quo majorar a pena final estabelecida na sentença, quando 
se tratar de recurso exclusivo da defesa. Caso contrário, incidirá em violação ao princípio do no reforma-
tio in pejus. O mesmo não ocorre, contudo, quando o Tribunal de origem se manifesta acerca de algum 
critério de dosimetria adotado pelo Magistrado de piso, na sentença, pois o efeito devolutivo da apela-
ção permite que a Corte de origem analise as etapas do critério trifásico, realizando novo cálculo 
da reprimenda, sem que fique configurado, necessariamente, prejuízo ao réu.
5. Na espécie, a reestruturação da pena, na 3ª etapa do critério trifásico - majoração decorrente de 
continuidade delitiva -, não implicou a submissão do paciente a situação mais grave do que aquela 
imposta pela própria condenação, visto que o acórdão hostilizado manteve causa de aumento já trazida 
pelo Juiz sentenciante e expressamente por ele observada, estabelecendo, tão somente, fração diversa 
para a fixação da pena. [...]
(HC 189.018/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 
08/02/2013)
[…] PENA REDIMENSIONADA PELA CORTE A QUO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PE-
JUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. MO-
DIFICAÇÃO QUE ENSEJOU A REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...]

13. MIRABETE, Júlio Fabrini. Processo Penal, 16ª edição. São Paulo: Atlas, 2004.
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3. A revaloração das circunstâncias judiciais consideradas pelo Juízo a quo, em recurso de apelação, 
não incide na vedação da ne reformatio in pejus, quando não se verifica qualquer agravamento na re-
primenda imposta. Assim, não se vislumbra reforma para pior, pois a pena, ao final, ficou reduzida a 
4 (quatro) anos. [...]
(HC 206.821/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
21/03/2013, DJe 17/04/2013)

Em sendo assim, entende-se que as reprimendas básicas infligidas ao Apelante hão de ser 
reformadas, porém não para o mínimo legal, diante da desfavorabilidade, como visto, da vetorial 
“circunstâncias dos crimes”.

Como bem ponderado pelo doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, “critério que vem sendo 
albergado pelos Tribunais Superiores (para a exasperação da pena-base) repousa numa situação prá-
tica e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao 
tipo (máximo - mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir 
o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no 
artigo 59, do Código Penal”14.

In casu, uma vez calculado um oitavo da diferença entre as máximas e as mínimas penas 
privativas de liberdade cominadas abstratamente aos delitos infligidos ao Apelante nos seus preceitos 
penais secundários, chegam-se às seguintes sanções-base: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
para o delito de Estupro qualificado perpetrado face à B.P.; 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
para cada um dos delitos de Estupro perpetrados face à J. da S. e F.L.; 04 (quatro) anos e 09 (nove) 
meses de reclusão para o delito de Roubo perpetrado face à J. da S.

No que toca à fase subsequente dosimétrica, mister consignar que foi aplicada corretamente, 
em desfavor do Réu, a agravante prevista no inciso I do art. 61 do CPB, em razão de sua reincidência. 
Diante disso, com base em entendimento firmado pela jurisprudência pátria a que esta Turma se per-
filha, acresce-se a fração de 1/6 (um sexto) a cada reprimenda básica, chegando, ao fim desta segunda 
fase, às sanções de: 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão para o delito de Estupro qualificado 
perpetrado face à B.P.; 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão para cada um dos delitos de Es-
tupro perpetrados face à J.da S. e F.L.; 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 
para o delito de Roubo perpetrado face à J.da S..

Outrossim, à vista da inexistência de causas de diminuição ou de aumento de pena, tor-
nam-se definitivas as sanções corporais supraconsignadas.

Noutra perspectiva, mantém-se a pena de multa aplicada em decorrência da prática do delito 
de Roubo no patamar fixado na Sentença guerreada (a saber: 60 dias-multa, cada um no valor mínimo 
legal), por mostrar-se proporcional, alinhada à ponderação das circunstâncias judicias e legais que 
norteiam a hipótese em tela e em compasso com o disposto no art. 60 do CPB.

- Do concurso de crimes
A MM.ª Juíza de 1.º Grau, após dosar as reprimendas de cada um dos delitos perpetrados pelo 

ora Acusado, considerou a existência tanto de continuidade entre os crimes contra a liberdade sexual, 
exasperando a pena mais grave no patamar de 1/3 (um terço), quanto de concurso material entre estes 
delitos e o de Roubo. Ao fim, condenou o Apelante à sanção corporal total de 22 (vinte e dois) anos, 06 
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem assim à pena pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa.

Ocorre, entretanto, que os delitos contra a liberdade sexual cometidos pelo Acusado envolve-
ram, cada um, particularidades que os distanciam do conceito vislumbrado pelo art. 71 do Código 
Penal, sendo certo, outrossim, que a mera reiteração criminosa não se figura de per si suficiente para a 
caracterização da continuidade delitiva. Observe-se que, em um deles, o Réu vitimou uma adolescente, 
contando com o auxílio de um terceiro e do uso de uma arma de fogo; no outro, o Réu se utilizou de 

14. Op cit, p. 117.
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ardil para induzir a vítima a acompanhá-lo a um local ermo, onde a estuprou e depois a roubou; e, no 
último, o Réu fez uso de uma arma branca, cujo manuseio causou ferimentos, ainda que mínimos, na 
ofendida. Ou seja, além de os delitos de Estupro terem sido cometidos contra vítimas diversas e em dias 
espaçados, também suas formas de execução terminaram por distanciá-los do contexto da continuidade.

Enquadrar-se-iam os referidos delitos contra a liberdade sexual, na verdade, na regra do con-
curso material de crimes, à vista de ter o Acusado, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes 
de Estupro simples e um de Estupro qualificado. Outra não é a intelecção dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENORES. VÍTIMAS DIVERSAS. 
CONCURSO MATERIAL NO QUE TOCA AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS 
DIFERENTES. CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS COMETIDOS CONTRA A 
MESMA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.ORDEM DENEGADA.
1. Não há como prosperar a pretensão da impetrante de ver aplicada apenas a majorante prevista 
no art. 71 do Código Penal, em relação aos crimes praticados contra as duas vítimas, uma vez que os 
delitos são autônomos e foram praticados em momentos e circunstâncias diferentes, e cada um deles 
de forma continuada, sendo certo que, para a aplicação da ficção jurídica do crime continuado, os de-
litos devem estar unidos pela semelhança de determinadas circunstâncias, tais como as condições de 
tempo, lugar e modo de execução, o que restou caracterizado apenas com relação a cada uma das vítimas.
2. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, por mais de uma vez, no sentido de que 
“(...) É inadmissível o reconhecimento de continuidade delitiva, em crimes contra a liberdade se-
xual, sendo diversas as vitimas” (RE 102.351/SP, Rel. Min. Min. MOREIRA ALVES, DJ 28/9/1984, 
p. 15.961), reconhecendo o “(...) Concurso material no que se refere aos crimes praticados contra 
vítimas diferentes e continuidade delitiva quanto às infrações sobre a mesma ofendida” (RE 
100.562/SP, Rel. Min. SOARES MUNOZ, DJ 16/12/1983, p. 10.128).
3. Ordem denegada.
(HC 38.531/MS, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
01/03/2005, DJ 11/04/2005, p. 342, grifos acrescidos)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIO-
NAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FATOS 
E PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO OU HABITUALIDADE DELITIVA.
1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação cons-
titucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob 
pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tri-
bunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da 
dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter 
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. 
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
2. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele 
reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal.
3. Para crimes graves, estupro e atentado violento ao pudor, praticados com violência ou ameaça con-
tra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela 
pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser 
efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. 
A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local 
e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o 
benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva.
4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.
(HC 103135, Relatora:  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/10/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 11-12-2012 PUBLIC 12-12-2012)

Assim é que, acaso aplicada a norma descrita no art. 69 do CPB para todos os delitos e soma-
das as reprimendas acima, chegar-se-ia à sanção corporal total de 30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 
15 (quinze) dias de reclusão – cuja imposição ao Acusado, todavia, acarretaria induvidosa reformatio 
in pejus diante de o presente Apelo ser exclusivo da defesa.
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Isto posto, considerando a intelecção acima esposada de ser possível ao Tribunal “rever os 
critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, com nova ponderação acer-
ca dos fatos e das circunstâncias judiciais, permitindo o redimensionamento da pena”, porém se 
evitando indevida reforma desfavorável ao Réu, limita-se sua sanção corporal ao quantum defini-
tivo fixado pela Sentenciante de piso – 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão –, mantendo-se igualmente, lado outro, a pena pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa.

Ante todo o exposto, DÁ-SE CONHECIMENTO e SE NEGA PROVIMENTO AO APE-
LO manejado pelo Réu E.D. DOS S., mantendo-se a Sentença guerreada em todos os seus termos.

*****

(TJBA –  Apelação nº 0000134-11.2017.8.05.0036. Segunda Câmara Criminal –  Segunda Tur-
ma, Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 26/04/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PE-
NAL, LEIS 10.826/2003 E 8.069/90.  APELANTE CONDENADO COMO INCUR-
SO NAS SANÇÕES DO ART. 217-A C/C ART. 14, INCISO II E ART. 226, INCISO 
II DO CÓDIGO PENAL (CONTRA A VÍTIMA A.); DO ART. 217-A C/C ART. 
226, INCISO II, POR TRÊS VEZES (CONTRA A VÍTIMA AL.), NA FORMA 
DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL; DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL 
(CONTRA A VÍTIMA AL.); DO ART. 240, § 2º, INCISO III DA LEI 8.069/90, 
POR TRÊS VEZES (CONTRA A VÍTIMA AL.), NA FORMA DO ART. 71 DO 
CÓDIGO PENAL; DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PENA FINAL CUMULADA 
DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E DE 01 
(UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME 
INICIAL FECHADO. PENA PECUNIÁRIA DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MUL-
TA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGEN-
TE AO TEMPO DOS CRIMES.
PRETENSÕES RECURSAIS:
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TEREM SIDO 
APRECIADAS TODAS AS TESES ARGUIDAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FI-
NAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. LIVRE CONVENCIMENTO MO-
TIVADO. DISPENSABILIDADE DE APRECIAR, COM MINÚCIAS, TODAS AS 
TESES ARGUIDAS PELAS PARTES.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVESTIGAÇÕES QUE TE-
RIAM SIDO INICIADAS COM VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DO APELANTE, 
POR DECORREREM DE FOTOGRAFIAS ENCONTRADAS EM SEU APARE-
LHO CELULAR. AFASTADA. FILHA DO APELANTE QUE, SUSPEITANDO DO 
COMPORTAMENTO DO SEU GENITOR, VASCULHOU O SEU APARELHO CE-
LULAR E ENCONTROU AS FOTOGRAFIAS. VÍTIMAS MENORES. PRINCÍPIO 
DA PRIORIDADE ABSOLUTA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. APELANTE 
QUE CONFESSOU POSSUIR AS FOTOGRAFIAS E PARTE DAS ACUSAÇÕES 
DE ESTUPRO. VÍTIMAS, OUVIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, QUE CON-
FIRMARAM A VIOLÊNCIA QUE SOFRERAM. ART. 157, § 1º DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL.
3. ABSOLVIÇÃO DA CRIME PREVISTO NO ART. 240, § 2º, INCISO III DA LEI 
8.069/90, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA ILI-



107

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

CITUDE DAS PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, POR TER HAVIDO ERRO DE 
PROIBIÇÃO. IMPROVIMENTO. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. CON-
DENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. APELANTE QUE CONFESSOU PAR-
TE DAS ACUSAÇÕES DE ESTUPRO E QUE JÁ HAVIA PEDIDO A SUA FILHA 
PARA QUE FOTOGRAFASSE AS SUAS SOBRINHAS NUAS. CRIMES COMETI-
DOS CONTRA UMA CRIANÇA DE APENAS 09 (NOVE) ANOS DE IDADE. IM-
POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL, 
SEQUER, TER POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA.
4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO TENTADO, POR AUSÊNCIA DE 
PROVAS. NÃO ACATADA. VÍTIMA QUE CONFIRMOU, NAS DUAS FASES DA 
PERSECUÇÃO PENAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME. VERSÃO DO APELANTE 
DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
5. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO. CONDUTA MEIO 
PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE PRO-
VAS INEQUÍVOCAS DE QUE AS AMEAÇAS TERIAM SIDO PRATICADAS EM 
CONJUNTURAS DIVERSAS DAS DO DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXU-
AL.
6. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE UM DOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADO 
CONTRA A VÍTIMA AL.. ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, RELA-
TOU QUE OS CRIMES FORAM COMETIDOS “MAIS DE UMA VEZ”. CONDUTAS 
CRIMINOSAS DE “CHUPAR A LÍNGUA” E DE ENCOSTAR O ÓRGÃO GENITAL 
NA OFENDIDA QUE PODEM TER SIDO PRATICADAS EM UM MESMO CON-
TEXTO, CONFIGURANDO-SE A OCORRÊNCIA DE APENAS UM CRIME DE 
ESTUPRO. RECORRENTE QUE CONFESSA TER PRATICADO O DELITO DUAS 
VEZES CONTRA A REFERIDA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. CONSEQUENTE 
ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 240, § 2º, INCISO III 
DO ECA.
7. REVISÃO DA PENA. ACATAMENTO. PENA-BASE DO DELITO DE ESTU-
PRO CONSUMADO EXASPERADO COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES 
AO TIPO E QUE NÃO ESTÃO SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS.
8. MANUTENÇÃO DO APELANTE NA CADEIA PÚBLICA DE GUANAMBI. IM-
POSSIBILIDADE. ART. 102 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CADEIA PÚBLI-
CA DESTINADA A PRESOS PROVISÓRIOS. MANTIDA A CONDENAÇÃO NES-
TA INSTÂNCIA, APELANTE QUE DEVE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA 
QUE LHE FOI IMPOSTA, NÃO SENDO MAIS HIPÓTESE DE PRISÃO PREVEN-
TIVA.
9. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CO-
NHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS 
EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINARES AFASTA-
DAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000134-11.2017.8.05.0036, 

oriundos da Vara Crime da Comarca de Caetité, tendo como Apelante D.P.S e como Apelado o MI-
NISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO IN-
TERPOSTA POR D.P.S, AFASTAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, 
NA PARTE CONHECIDA, JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROVIDA, para afastar a conde-
nação pelos crimes de ameaça, de um dos estupros e de um dos delitos previstos no art. 240 do 
ECA cometidos contra uma das vítimas e para redimensionar sanções aplicadas, mantendo-as, 
no entanto, conforme arbitrado na sentença, diante da vedação da reformatio in pejus em recur-
so exclusivo da defesa,  de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por D.P.S, contra sentença condenatória de fls. 123/134, pro-

ferida pelo douto Magistrado da Vara Crime da Comarca de Caetité.
Segundo a Denúncia, em dezembro de 2016, em janeiro de 2017 (duas vezes) e em 01/02/2017, 

na Fazenda Varginha, Distrito de Brejinhos das Ametistas, na cidade de Caetité, o Apelante praticou 
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as sobrinhas menores de 14 (quatorze) anos de ida-
de, A. dos Santos Silva e AL. dos Santos Silva, assim como fotografou cena pornográfica envolvendo 
criança. Narra a Exordial Acusatória que o Apelante é casado com a tia das vítimas e, valendo-se de 
tal proximidade, no mês de dezembro de 2016, em sua residência, exibiu o seu pênis para a vítima A. 
dos Santos, tentando se aproximar dela, que o empurrou. No final de janeiro de 2017, entre os dias 27 
e 31, ainda de acordo com o Ministério Público, o acusado ofereceu balas para sua sobrinha AL. e a 
convenceu a acompanhá-lo até a Fazenda de Chico, onde, após colocar o pênis para fora das calças, 
o introduziu na boca da vítima, obrigando que ela “chupasse” e ainda ficasse olhando para ele, que 
fazia fotos com o seu aparelho celular. Na ocasião, ele teria usado uma faca para ameaçar a vítima. 
Prossegue o Ministério Público narrando que, ainda no mês de Janeiro de 2017, no mesmo local, 
o denunciado obrigou a sua sobrinha AL. a “chupar a sua língua” e fotografou o ato. Por fim, em 
01/02/2017, o acusado encontrou a mesma sobrinha e a levou para a citada Fazenda, onde colocou o 
seu pênis na vagina e tirou fotografias, tendo a vítima reclamado de dores. Diz a Denúncia que ele a 
ameaçou, caso contasse o ocorrido a alguém. A Polícia foi acionada e, dentro da casa do Recorrente, 
encontrou a arma descrita. Por tais fatos, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 
217-A, caput c/c art. 14, inciso II e art. 226, inciso II do Código Penal (contra a vítima A. dos Santos); 
do art.  217-A, caput (por três vezes contra a vítima AL. dos Santos) c/c art. 226, inciso II do Código 
Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma; do art. 147 do CP contra a vítima AL.; do art. 240, § 
2º, inciso III da Lei 8.069/90 (por três vezes contra a vítima AL.), na forma do art. 71 do CP; do art. 
12 da Lei 10.826/2003.

Após regular instrução, a Autoridade Judiciária de Primeiro Grau julgou procedente a De-
núncia e condenou D.P.S pela prática dos seguintes crimes: art. 217-A, caput c/c art. 14, inciso II e 
art. 226, inciso II do Código Penal (contra a vítima A. dos Santos); art.  217-A, caput (por três vezes 
contra a vítima AL. dos Santos) c/c art. 226, inciso II do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo 
diploma; art. 147 do CP contra a vítima AL.; do art. 240, § 2º, inciso III da Lei 8.069/90 (por três vezes 
contra a vítima AL.), na forma do art. 71 do CP; do art. 12 da Lei 10.826/2003, todos em concurso 
material. Em razão das condenações, foi aplicada uma pena, total, de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) 
meses de reclusão e de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e de pagamento de 50 
(cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo dos crimes. O 
regime inicial de cumprimento da sanção estabelecido foi o fechado, tendo sido negado o direito de 
recorrer em liberdade (sentença de fls. 123/134).

Irresignado, D.P.S interpôs a presente Apelação, por meio da qual pretende: a) preliminar-
mente, que seja declarada a nulidade da sentença, por não ter enfrentado matérias arguidas em sede 
de alegações finais; b) ainda preliminarmente, pede que seja declarada a nulidade das provas, pois 
não houve autorização judicial para que fossem acessados dados e fotografias em seu aparelho ce-
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lular. Pede assim, que as imagens acessadas sejam “extirpadas do processo, bem como toda prova 
que menciona a sua existência ou que as descreve.”; c) no mérito, requer a sua absolvição da prática 
do crime previsto no art. 240 do ECA, diante da nulidade pleiteada em sede preliminar, o que afasta 
a materialidade delitiva. Alega, ainda, que não sabia da ilicitude da conduta e que incorreu em erro 
de proibição vencível. Segundo a defesa, a filha do Apelante também teria cometido esse crime, de 
forma continuada, e a sentença sequer apreciou esse fato. Diz que “para condenar o acusado por tal 
conduta, deveria o Ministério Público deflagrar ação penal também contra a Sra. Z.P.S, que assu-
miu na presença do ilustre promotor que detinha as fotos em seu aparelho celular, o que demonstra, 
salvo melhor análise, eventual desconhecimento da ilicitude da conduta criminosa.” Requer, assim, 
a absolvição do crime em comento ou, então, a diminuição de pena prevista no art. 21 do CP; d) sua 
absolvição do crime de estupro tentado, alegando não haver provas suficientes de que os fatos acon-
teceram ou, subsidiariamente, a sua desclassificação para a contravenção penal prevista no art. 65 da 
Lei 3.688/41; e) sua absolvição do crime de ameaça, por ausência de provas da ocorrência do crime 
e do emprego de uma faca; f) sua condenação pelos crimes cometidos contra a vítima AL. por duas 
vezes e não por três; g) a correção da pena-base; h) que seja o Apelante mantido provisoriamente 
preso em Guanambi (Cadeia Pública), conforme requerido em sede de Embargos de Declaração, que 
não foram acolhidos; i) a concessão da gratuidade judiciária (fls. 146;149/173).

Em contrarrazões recursais de fls. 175/183, o Ministério Público refuta os argumentos defensi-
vos e requer que a Apelação seja julgada improvida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Encaminhado o Recurso a esta Corte de Justiça, os autos foram com vista à douta Procura-
doria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento da Apelação (parecer de fls. 
190/201 destes autos físicos).

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

VOTO
Devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Apelo.

1. Preliminar de nulidade da sentença:
Defende o Apelante que a sentença é nula, pois o Magistrado primevo não apreciou insurgên-

cias contidas nas alegações finais da defesa, o que afronta o devido processo legal, afirmando que o 
conhecimento de tais teses, por este Tribunal, configuraria supressão de instância.

Analisando-se as alegações finais defensivas, vê-se que apenas dois pedidos não foram expres-
samente rebatidos pelo Magistrado sentenciante, embora, da leitura da sentença, seja absolutamente 
claro o entendimento do Magistrado sobre os temas.

Ademais, as duas matérias sobre as quais não teria o douto Juiz se manifestado ensejaram 
oposição de Embargos de Declaração pela Defesa, que foram rejeitados.

Primeiramente, nas alegações finais, a Defesa pediu que o Apelante pudesse aguardar o trân-
sito em julgado da sentença no presídio situado na cidade de Guanambi. Na sentença, o douto Juiz 
determinou o encaminhamento da Guia de Execução Provisória para início de cumprimento da pena 
no Conjunto Penal Lemos de Brito. Foram interpostos Embargos Declaratórios e, enfim, de forma 
fundamentada, foi negado provimento ao pleito (fls. 135/140 e fls. 141/143).

O segundo pedido defensivo debatido nas Alegações Finais e nos Aclaratórios diz respeito à 
absolvição do crime estatuído no art. 240 do ECA, por, segundo a defesa, ter o Apelante incorrido em 
erro de proibição. A sentença condenou o Recorrente pela prática do citado crime, entendendo pre-
sentes a materialidade delitiva e comprovada a autoria e, na decisão que julgou os Embargos, rejeitou 
a alegação de omissão, por entender haver irresignação em relação ao mérito do que foi decidido.

Expostos os fatos supra, entendo que não há qualquer nulidade a ser declarada, pois o Magis-
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trado primevo sentenciou de acordo com as provas dos autos e o seu livre convencimento motivado, 
sem que se possa falar em omissões na sentença recorrida e nem em ofensa ao contraditório e à ampla 
defesa. Logo, não há que se falar em nulidades, pois o posicionamento adotado pelo Juiz a quo e ex-
posto no édito condenatório é claro e se encontra em consonância com as normas processuais penais 
e princípios constitucionais, como o devido processo legal.

Destarte, é cediço que o Juiz não é obrigado a se manifestar, de forma minuciosa, sobre todas 
as teses e possibilidades ventiladas no curso da instrução, se, do seu decisio, é possível extrair as pro-
vas por meio das quais formou o seu convencimento, como é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  AMBIENTAL.  FALTA DE FUN-
DAMENTAÇÃO   DO  ACÓRDÃO  PROFERIDO  NO  JULGAMENTO  DO  MANDAMUS ORI-
GINÁRIO. DECISÃO MOTIVADA. EIVA INEXISTENTE.
1.  No  caso  dos  autos,  o  julgado  questionado atende ao comando constitucional,  pois  apresentou 
motivação idônea para demonstrar a impossibilidade de anulação dos pronunciamentos judiciais im-
pugnados pela defesa, não havendo que se falar em falta de fundamentação.
2.  O  julgador  não  está obrigado a refutar expressamente todas as teses  aventadas  pela  defe-
sa, desde que pela motivação apresentada seja  possível  aferir  as razões pelas quais acolheu ou 
rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
(...) 5. Recurso desprovido.” (RHC 65.879/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, jul-
gado em 07/04/2016, DJe 13/04/2016) – grifos do Relator.

Por fim, deve ser destacado que também não há qualquer irregularidade na apreciação das 
teses ventiladas em sede de alegações finais nesta instância recursal, mesmo porque pode este 
Tribunal, inclusive, apreciar teses novas arguidas apenas em sede de Apelação, diante do amplo 
efeito devolutivo desta espécie recursal. Também nessa linha de entendimento, cito o seguinte 
julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTOR-
PECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO 
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO OU PROIBIDO. 
FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. 
PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO RE-
DUTOR. REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 12 E 16 DA 
LEI 10.826/2006. CONSUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AGRAVO RE-
GIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Eventual omissão na sentença acerca da tese ventilada pela defesa, na fase de alegações finais, 
pode ser suprida em segunda instância, pois o efeito devolutivo autoriza o Tribunal a examinar, 
nos limites da impugnação, aspectos não suscitados pelas partes ou tópicos não apreciados pelo 
juiz inferior. No ponto, a parte não suscitou ou alegou qualquer prejuízo, inexistindo nulidade a 
ser sanada.
4. Estando a condenação lastreada na prova dos autos, especialmente a apreensão de expressiva quan-
tidade de drogas (aproximadamente meio quilo de maconha), munições e armas, inviável a pretensão 
absolutória, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
(...) 8. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1234131/RN, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)- grifos do 
Relator.

Ex positis, voto pelo afastamento da preliminar de nulidade da sentença.

2. Preliminar de nulidade das provas:
Segundo o Apelante, as provas que subsidiaram a condenação são ilícitas, pois as investiga-
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ções somente se iniciaram após terem sido encontradas fotografias em seu aparelho celular, sem que 
houvesse mandado de busca e apreensão autorizando o acesso ao telefone do Recorrente.

É cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de cor-
respondência, dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. Diante dessa previsão constitu-
cional, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ”(…) 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 (...)” (RHC 51.531/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016)

In casu, extrai-se dos autos que uma das filhas do Apelante (Z.P.S), que reside com ele, des-
confiando do comportamento do pai que mantinha o celular sempre em sigilo, encontrou o aparelho 
em cima de um armário, enquanto fazia uma faxina, quando resolveu olhar o álbum de fotos. Cons-
tatou, assim, que havia fotografias do Recorrente com as suas primas, menores de idade, em atos de 
cunho sexual. Ela reproduziu as fotos para o seu aparelho celular e dirigiu-se à Delegacia. Por conta 
de tais fatos, a Polícia dirigiu-se à residência do Apelante, onde encontrou a arma de fogo. Dirigiu-se, 
também, à residência das vítimas, que foram ouvidas pelo Conselho Tutelar e pelo Delegado de Polí-
cia. Finalizado o Inquérito, o Ministério Público ofereceu a Denúncia.

Conquanto se saiba do posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da ilicitude das pro-
vas obtidas por Policiais Militares em aparelhos celulares de flagranteados, esse entendimento não se 
aplica ao caso concreto.

Inicialmente, merece ser enfatizado que foi a própria filha do Apelante (Z.P.S) que, descon-
fiada do pai que mantinha o seu celular sempre escondido, um dia o encontrou e, ao abrir o álbum de 
fotos, encontrou as imagens do crime. Assevere-se que, quando prestou suas declarações perante a 
Autoridade Policial (fls. 17), a testemunha Z.P.S relatou que, anteriormente, o Apelante havia lhe pe-
dido para, mediante pagamento, “ fazer algumas fotografias das referidas primas quando estivessem 
nuas, não estipulando o valor”. Afirmou que negou a proposta e que ficou preocupada com a atitude 
de seu pai, relatando que, após, encontrou o celular dele e achou as fotografias que originaram as in-
vestigações. Assim, não foi o Estado, por meio de seus Policiais, que tomaram o celular do acusado, 
mas a sua filha, desconfiada do comportamento de seu genitor, que já havia lhe pedido para cometer 
um crime contra as crianças anteriormente.

Nesse contexto, deve ser sopesado, ainda, que as fotografias encontradas demonstravam a 
possível prática de crimes contra crianças, ou seja, a favor de quem incide o princípio da absoluta 
prioridade. Ora, é cediço que, dentro do sistema normativo, crianças e adolescentes possuem absoluta 
prioridade de tratamento, nos termos, aliás, do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do ECA, 
in verbis:

Art. 227, CF: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão.
Art. 4º, ECA: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária.

Parte-se do pressuposto de que esses indivíduos ainda não tem pleno desenvolvimento de 
suas potencialidades, razão pela qual o Estado, a sociedade e família devem priorizar suas ações, no 
sentido de proteger as crianças e os adolescentes, para que possam se desenvolver de forma plena em 
todos os seus aspectos.

Logo, no caso em comento, pode-se dizer que há uma evidente colisão de direitos funda-
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mentais, estando de um lado a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e 
comunicações telefônicas e, de outro, a  proteção com prioridade absoluta que se deve dar às crianças 
e aos adolescentes o que torna necessária a aplicação da técnica da ponderação, que deve ser extraída 
à luz do caso concreto.

In casu, como visto, concretamente, de um lado há o direito à intimidade do Apelante (fo-
tografias extraídas de seu celular) e, do outro, o da proteção de crianças vítimas de crimes sexuais. 
Ainda sobre o caso concreto, sobreleve-se que o Apelante era pessoa que tinha amplo e fácil acesso às 
vítimas e, logo, caso a denúncia não fosse feita, novos crimes poderiam ser cometidos. Logo, concluo 
que a proteção à dignidade das crianças deve preponderar no caso em testilha.

Ainda nesse contexto, deve ser considerado que, embora as investigações tenham se origina-
do das fotografias encontradas pela filha do Recorrente, a idéia concebida na Teoria dos Frutos da 
Árvore Envenenada encontra relativizações que afastam a nulidade pretendida. Segundo essa teoria, 
as provas decorrentes de uma prova ilícita também seriam ilícitas por derivação. Ocorre que, no caso 
concreto, ainda que se admita que a intimidade do Apelante foi violada quando a sua filha levou fo-
tografias contidas em seu celular para a polícia, trata-de da aplicação da regra de exclusão da referida 
teoria, denominada pela doutrina de teoria da mancha purgada ou da tinta diluída. Sobre o tema, 
ensina Renato Brasileiro que:

“De acordo com essa limitação, não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal 
entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias 
supervenientes na cadeia probatória, da menor relevância da ilegalidade ou da vontade de um dos 
envolvidos em colaborar com a persecução criminal. Nesse caso, apesar de já ter havido a contami-
nação de um determinado meio de prova em face da ilicitude ou ilegalidade da situação que o gerou, 
um acontecimento futuro expurga, afasta, elide esse vício, permitindo-se, assim, o aproveitamente 
da prova inicialmente contaminada.” (in Manual de Processo Penal: volume único – 4.ed. - Salvador: 
Ed.JusPodivm, 2016 p. 419)

Para parte da doutrina, aliás, essa teoria da mancha purgada está prevista no art. 157, § 1º do 
CPP, segundo o qual:

Art. 157: São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim enten-
didas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais
§ 1o  São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o 
nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma 
fonte independente das primeiras.

Conforme se verá adiante, quando da análise pormenorizada das provas, de fato, as investiga-
ções iniciaram-se com as fotos obtidas no aparelho celular do Apelante. Ocorre que, além de ser impe-
rioso se levar em consideração que as fotos revelavam o possível cometimento de crimes contra duas 
crianças (que, como dito, possuem absoluta prioridade), as vítimas, quando ouvidas, confirmaram as 
acusações. Aliás, o próprio Recorrente confirmou parte das condutas criminosas a ele imputadas, 
confessando, inclusive, a propriedade das fotografias retiradas de seu aparelho celular.

Sendo assim, além da menor relevância da ilegalidade diante do conteúdo das fotografias ser 
indicativo da prática de crimes contra crianças, entende-se que os envolvidos - vítimas e Apelante - 
colaboraram com a persecução criminal, atenuando a ilicitude da prova originária, fazendo incidir, 
dessa forma, a teoria da tinta diluída, que afasta a  nulidade pretendida pela Defesa.

Por fim, assevere-se que a referida doutrina, que atenua a teoria dos frutos da árvore envene-
nada, já foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
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“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PROVA PRO-
DUZIDA NO EXTERIOR. PARÂMETRO DE VALIDADE. ADMISSIBILIDADE NO PROCES-
SO. ORDEM PÚBLICA, SOBERANIA NACIONAL E BONS COSTUMES.VIOLAÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 
EXCEÇÕES. TEORIA DA MANCHA PURGADA. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENUAÇÃO. 
PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA. DESMEM-
BRAMENTO. FORO PREVALENTE. ART. 78 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO. DEFESA. 
AUSÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA. LAVA-
GEM DE DINHEIRO. CONSUNÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. ATIPICIDADE. INOCORRÊN-
CIA. RECEBIMENTO.
(…) 2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional em matéria penal devem ter como parâ-
metro de validade a lei do Estado no qual foram produzidas, conforme a previsão do art. 13 da LINDB.
3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido país pode, contudo, não ser ad-
mitida no processo em curso no território nacional se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a sobe-
rania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da LINDB.
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem sua incidência delimitada pela exigência de que seja direto 
e imediato o nexo causal entre a obtenção ilícita de uma prova primária e a aquisição da prova secundária.
5. De acordo com a teoria do nexo causal atenuado ou da mancha purgada, i) o lapso temporal decorri-
do entre a prova primária e a secundária; ii) as circunstâncias intervenientes na cadeia probatória; iii) 
a menor relevância da ilegalidade; ou iv) a vontade do agente em colaborar com a persecução criminal, 
entre outros elementos, atenuam a ilicitude originária, expurgando qualquer vício que possa recair 
sobre a prova secundária e afastando a inadmissibilidade de referida prova.
6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro são legítimas, segundo o parâmetro 
de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem pública, a soberania nacional e os 
bons costumes brasileiros, até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente na cadeia 
causal, a qual afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, portanto, razões 
para a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo.
7. A fase investigativa de crimes imputados a autoridades com prerrogativa de foro no STJ, ocorre sob a 
supervisão desta Corte, a qual deve ser desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a 
abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia.
(…) 14. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida.” (APn 856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRI-
GHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017, DJe 06/02/2018) – grifos do Relator.

Pelas razões esposadas, voto pelo afastamento da preliminar de nulidade das provas.

3. Absolvição da prática do crime capitulado no art. 240 do ECA:
No mérito, além de alegar a ilicitude na forma de obtenção das fotografias, o Apelante argu-

menta que incorreu em erro de proibição vencível, pois não sabia da ilicitude da conduta. Requer, 
assim, a absolvição da prática do referido crime (art. 240 do ECA) ou a aplicação da causa de dimi-
nuição prevista no art. 21 do CP.

Afastada a preliminar de nulidade das provas, resta a análise, no mérito, sobre a existência ou 
não de erro de proibição.

Segundo a literalidade do art. 21 do Código Penal “O desconhecimento da lei é inescusável. 
O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um 
sexto a um terço.” Ou seja, em regra, não se pode furtar-se à aplicação da lei penal ao argumento de 
que não se sabia que a sua conduta era criminosa. Essa é a regra. Contudo, diante da intensa produção 
legislativa no país, de suas extensas dimensões territoriais e diante de outras circunstâncias a serem 
apreciadas em cada caso concreto, é possível identificar que o agente não tinha potencial conhecimen-
to da ilicitude de sua conduta.

Ensina Guilherme de Souza Nucci que “A falta de consciência potencial de ilicitude, que pro-
voca a excludente de culpabilidade, significa que o agente não teve, no momento da prática da con-
duta típica, noção da ilicitude, nem teria condições de saber, em razão das circunstâncias do caso 
concreto. Em síntese, para se configurar o erro de proibição escusável, torna-se indispensável que o 
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agente não saiba, nem tenha condições de saber, que o ato praticado é ilícito, ainda que típico.” (in 
Código Penal Comentado.- 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 217).

In casu, dessume-se das razões recursais que o Apelante teria incorrido em erro de proibição 
direto, por ignorar a existência do tipo incriminador.

Ocorre que, como dito acima, para a configuração do erro de proibição, é necessário restar 
provado que o agente não sabia e nem tinha como saber que a sua conduta era um crime.

O tipo penal em testilha estabelece cometer crime aquele que “Produzir, reproduzir, dirigir, 
fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolven-
do criança ou adolescente”, estabelecendo penas de reclusão que variam de 04 a 08 anos e multa. 
Então, segundo a Defesa, o Apelante não tinha potencial consciência de que fotografar crianças em 
cenas de sexo ou pornográficas era um crime.

O Recorrente foi condenado pela prática do crime de estupro contra crianças de 12 (doze) e de 
09 (nove) anos de idade, sendo que, em juízo, ele confessou os crimes cometidos contra a vítima de 
09 (nove) anos, tendo, pois, plena consciência de que cometia um crime grave.

Outrossim, na mídia de fls. 53 dos autos, há fotografias do Apelante com as vítimas (sem que 
isso configure crime) e há fotografias da vítima de 09 (nove) anos fazendo sexo oral no mesmo, o bei-
jando de forma lasciva, além de fotografias expondo o órgão sexual da infante, nitidamente de uma 
criança, e fotografias com o pênis do Recorrente encostado na vagina da referida vítima.

Ora, não é nem um pouco crível que uma pessoa saiba que manter relações sexuais com crian-
ças de 09 (nove) e de 12 (doze) anos de idade seja crime, mas não saiba, e nem tivesse como saber, que 
fotografar o estupro não fosse um crime. A conduta criminosa do crime de estupro, aliás, torna-se 
ainda mais repugnante, quando se percebe que o criminoso, além de manter relações sexuais, regis-
trou a prática do delito em fotografias.

Deve ser considerado, por fim, que, interrogado perante a Autoridade Judicial, o Apelante 
confirmou a existência das fotografias e que deixou o aparelho celular “no armário e esqueci de 
apagar”, o que revela que sabia da clandestinidade das fotografias e que sabia que fazia algo ilícito.

Sendo assim, a conclusão é de que o Apelante atuou com consciência de que infringia uma 
normal penal, não sendo aceitável a tese de que não sabia e nem tinha como saber que fotografar 
crianças em cenas de sexo não era crime.

Portanto, voto no sentido de se manter a condenação pela prática do delito capitulado no art. 
240 , 2º, inciso III do ECA.

Por derradeiro, destaque-se, ainda, que as alegações recursais de que a filha do Apelante deve-
ria ser denunciada pela prática do mesmo crime (art. 240 do ECA), por possuir as fotografias em seu 
aparelho celular, são temerárias e infundadas. Primeiramente, porque, ainda que ela tivesse cometido 
esse delito, em nada importaria para o deslinde do presente feito. Em segundo lugar, as circunstân-
cias são absolutamente diferentes. A testemunha Z.P.S, filha do Apelante e prima das vítimas, achou 
as fotografias nas quais havia seu pai mantendo relações sexuais (ainda que sem conjunção carnal) 
com duas menores de idade e as levou para a Polícia. Obviamente que essa conduta jamais pode se 
configurar como crime. Ao revés, ao denunciar o seu genitor, além de levar às autoridades públicas o 
possível cometimento de um crime, a testemunha Z.P.S pode, inclusive, ter evitado novas ocorrências 
criminosas com as vítimas, evitando resultados mais drásticos para as crianças.

4. Absolvição do crime de estupro tentado:
Segundo a Defesa, não há provas suficientes do crime de estupro tentado pelo qual foi o Ape-

lante condenado, que teria sido cometido contra a vítima A.. Pede, assim, a sua absolvição ou a des-
classificação para a contravenção penal prevista no art. 65 da Lei 3.688/41, que prevê o seguinte: “Art. 
65. Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável. Pena 
– prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.”
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Segundo consta na Denúncia, em dezembro de 2016, em sua residência e valendo-se da con-
dição de familiar, o Recorrente teria exibido o seu pênis para a ofendida, tentado se aproximar dela, 
quando foi empurrado pela vítima.

A vítima em comento, de 12 anos de idade à época dos fatos, em juízo, narrou o seguinte:

A. dos Santos Silva, vítima (mídia de fls. 92): D.P.S é meu tio; já fui na fazenda de Chico; eu já fui 
com ele, mas ia embora depois; na fazenda, eu ajudava ele com os porcos e ele me dava balas; me dava 
bala em troca de nada; ele nunca me ameaçou; ele já tentou me fazer mal; num dia, na casa dele, ele 
me chamou na cozinha e ele tirou a roupa e tentou tirar minha roupa; ele mostrou o pinto dele e 
me pediu que eu fizesse algo, mas eu não fiz; foi uma vez só; ele já tentou me agarrar a força uma 
vez, me abraçando e me beijando; ele não me mostrou faca, mas falava pra eu não contar nada pra 
ninguém; que eu me lembre, ele não tirou foto; não sei se ele fez mal a minha irmã; já falei com o Con-
selho Tutelar a mesma coisa que falei agora; não lembro de outras coisas; tinha um pouco de medo dele.

Deve ser destacado que as declarações da vítima estão gravadas em meio audiovisual, sendo 
evidente o seu constrangimento em narrar os fatos. A ofendida apresenta grandes dificuldades em 
sua narrativa, sussurra quando fala dos fatos, respondendo às perguntas do Juiz com muita vergo-
nha, o que, obviamente, é esperado de pessoas vítimas de crimes deste jaez, ainda mais em tenra 
idade. Contudo, ainda assim, ela confirmou que o Apelante lhe mostrou o seu órgão sexual e pediu 
que “fizesse algo”.

O fato de mostrar o pênis para a vítima, vulnerável e em absoluta situação de clandestinidade, 
chamando-a para que “fizesse algo” denota, à toda evidência, que, se a ofendida não tivesse reagido e 
se retirado do local, outros atos libidinosos teriam ocorrido, o que subsume a conduta do Apelante à 
conduta prevista no art. 217-A do CP, na sua forma tentada.

Outrossim, na fase policial, a referida vítima confirmou que “a sedução” se iniciou com o 
Apelante lhe dando balas e “evoluiu para a tentativa e contato físico”, narrando que, em Dezembro 
de 2016, por volta das 15 horas, quando a sua tia (e esposa do Apelante) lavava roupas, o Recorrente 
“sacou o seu pênis, exibindo, porém a declarante o empurrou” (fls. 14).

Em juízo, a genitora das vítimas relatou que A. contou ao Investigador da Polícia e ao Conse-
lho Tutelar que o Apelante tirou a calça para mostrar o órgão sexual para ela, mas que ela não chegou 
a encostar nele (mídia de fls. 92).

Por fim, corroborando a tese de que o Apelante tentou estuprar a vítima A., o Investigador de 
Polícia Paulo Cézar Pereira dos Santos, em juízo, disse que “as crianças narraram os fatos na dele-
gacia; conversei com as crianças no dia seguinte; eu expliquei pra mãe o que estava acontecendo; a 
menor confirmou e a maior disse que não tinha acontecido com ela; disse que que ele tinha tentado 
seduzir, mas que não tinha acontecido com ela (A.); a maior disse que ele tinha feito propostas”. 
(mídia de fls. 92).

Isto posto, extrai-se do conjunto probatório que o Apelante tentou estuprar a vítima A., apro-
veitando-se de um momento em ficou sozinha com ela, mostrando-lhe o órgão sexual e tentando apro-
ximação, não tendo conseguido consumar seu intento porque a vítima se desvencilhou da situação.

O voto, portanto, é no sentido de manter a condenação do Recorrente pela prática do crime 
capitulado no art. 217-A c/c art. 14, inciso II e art. 226, inciso II,todos do CP, contra a vítima A..

5. Absolvição do crime de ameaça:
Segundo a Defesa, não houve comprovação do crime de ameaça praticado pelo Apelante, nem do 

emprego de faca contra uma das vítimas, razão pela qual requer a sua absolvição do crime em comento.
Pela própria leitura da Denúncia, é possível se perceber que a ameaça que teria sido praticada 

pelo Apelante foi na conjuntura do crime de estupro, como forma de consumá-lo e de mantê-lo na 
clandestinidade. Assim foi narrada a conduta da ameaça na Peça Incoativa:
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“Em seguida, já no final do mês de Janeiro de 2017, entre os dias 27 a 31, o denunciado, após oferecer 
balas para a sobrinha AL. dos Santos, a convenceu a acompanhá-lo até a fazenda de Chico, local no 
qual tirou o pênis para fora das calças e colocou na boca da vítima, determinando que ela ‘chupasse’ e 
olhasse para ele fazendo pose para fotografá-la com o aparelho celular. Na oportunidade, o denunciado 
usou uma faca para ameaçar a vítima de morte, caso ela não fizesse o determinado.”

Ademais, o uso da faca não foi confirmado pela vítima A., nem em Juízo (mídia de fls. 92) e 
nem em Inquérito (fls. 14).

Outrossim, a vítima AL., contra quem teria sido empregada a faca, em juízo, narrou os fatos 
da seguinte maneira:

AL. dos Santos Silva, vítima (mídia de fls. 92): conheço D.P.S e ele é meu tio; ele mora quase perto; 
era difícil ele ir lá em casa, mas ele era amigo de meus pais; eu também tinha boa relação com ele; ele 
me dava doces e eu não sei porque; ele não brincou comigo; ele já me obrigou a fazer coisas e eu 
não quero falar; contei isso pro conselho tutelar; não quero repetir o que eu falei pro Conselho; 
já fiquei sozinha com ele na fazenda de chico; não lembro quantas vezes, mas foi mais de uma 
vez; não sei o que eu fazia com ele lá; ele já me prometeu fazer mal se eu contasse algo a alguém, 
disse que me matava; não quero contar; nunca vi ele armado; já vi a espingarda; ele não chegou a 
tirar a roupa; ele já tirou foto minha; ele pedia pra eu tirar a roupa;  eu não lembro se ele estava 
com uma faca quando tirava fotos minhas; duas vezes ele tirou foto minha; eu nunca vi as fotos.

É necessário considerar que a referida vítima, uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade, 
demonstrou muita dificuldade em narrar o acontecido, inobstante se constate, também, a cautela do 
Magistrado e do Promotor, quando lhe fizeram perguntas sobre as condutas criminosas do Apelante.

Na fase policial, as suas declarações são mais detalhadas e ela narrou que houve o emprego de 
uma faca, nos seguintes termos:

“Que a declarante, sem saber que D.P.S queria lhe fazer mal, acompanhou  citado que dizia que a 
declarante iria experimentar; que a declarante dizia não querer, mas ele retirado o pinto (pênis) de 
dentro da calça, mandou a declarante ‘chupar’, colocando o órgão dentro da boca da declarante, de-
terminando que esta olhasse e fizesse pose para ele fotografar com o aparelho celular dele; que D.P.S 
chegou a retirar uma faca pequena encostada no pescoço, ameaçando-a de morte, caso ela não fizesse; 
que obrigou a declarante a chupar a língua dele e fotografou (...) que a declarante o acompanhou até o 
local já mencionado onde retirou o pinto (pênis) colocando encostando na vagina da declarante e foto-
grafando novamente; que D.P.S colocou o seu pinto no local de fazer xixi (vagina), provocando dores 
na declarante que dizia estar doendo, mas D.P.S dizia para deixar; que a declarante não chegou a ver 
nenhum líquido saindo do pinto de D.P.S que novamente ameaçava a declarante dizendo para esta não 
falar nada para os pais.” (fls. 12)

Ocorre que, pelo que se dessume de suas declarações, não se pode afirmar que o delito de 
ameaça foi praticado em circunstância independente do crime de estupro. Ao revés, o que se entende é 
que o Apelante a ameaçava, para que ela lhe obedecesse enquanto a estuprava e para que não contasse 
nada a ninguém. Esse tipo de ameaça, embora lastimável, é inerente ao crime de estupro, configuran-
do-se como meio necessário para o seu cometimento, devendo tal conduta, assim, ser absorvida pelo 
delito fim e mais grave.

Dessa forma, voto pelo acolhimento do presente pedido, para absolver  Apelante da prática do 
crime de ameaça.

6. Absolvição de um dos crimes de estupro perpetrados contra a vítima AL.:
Segundo o Apelante, ele cometeu atos contra a dignidade sexual da vítima AL. duas vezes: 

uma quando houve o sexo oral e outra quando ele encostou o pênis na vagina da ofendida. Diz que 
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as declarações da vítima na fase policial são muito detalhistas, mas não descrevem a prática de três 
crimes de estupro e que, em juízo, a criança não narrou a ocorrência de três delitos.

De fato, como já dito, a vítima AL., de apenas 09 (nove) anos de idade, em juízo, pouco conseguiu 
falar sobre os crimes que a vitimaram; mostrou-se constrangida e temerosa. Entretanto, ainda assim, 
ela disse que “ele já me obrigou a fazer coisas e eu não quero falar; contei isso pro conselho tutelar; 
não quero repetir o que eu falei pro Conselho; já fiquei sozinha com ele na fazenda chico; não lembro 
quantas vezes, mas foi mais de uma vez (...)”. Ademais, disse que ele tirou fotos suas duas vezes.

Já na fase inquisitiva, as declarações da vítima, acima já transcritas, estão mais completas e 
detalhadas. Extrai-se de sua narrativa que o Apelante a obrigou a fazer sexo oral, a obrigou a “chupar 
a sua língua” e encostou seu órgão sexual na vagina da ofendida.

Já o Recorrente, em juízo, confessou, sobre a vítima AL., o seguinte:

D.P.S, mídia de fls. 92: (...) Alizania que abaixou minhas calças e colocou a boca no pinto; ela foi me 
aborrecendo e ela tirou a foto; ela que parou de frente pra mim e encostou meu pinto na vagina dela, 
mas ela que bateu a foto; eu estava com a cabeça fraca (...) ela me seduziu e eu deixei; as fotos foram 
com o meu celular; eu deixei meu celular no armário e esqueci de apagar; Alizania me seduziu essas 
duas vezes aí, que ela colocou a boca em meu pinto e meu pinto na vagina dela; não teve outra vez; en-
costou, mas não penetrou; não ejaculei; era só para bater a foto; ela bateu uma foto e eu bati outra (...)”

As fotografias contidas na mídia de fls. 53, por sua vez, contém imagens da vítima fazendo 
sexo oral com o Recorrente, de um pênis encostado na vagina de uma criança (que restou comprovado 
tratar-se de AL.) e da ofendida em beijo lascivo com o Apelante (“chupando a língua”).

Entretanto, não é possível se ter um juízo de certeza, seja pelas fotografias, seja pelas de-
clarações da vítima, de que as condutas criminosas foram praticadas em conjunturas diferentes. 
Não se pode afastar, com absoluta certeza, a possibilidade de que o Apelante obrigou a vítima a 
lhe beijar de forma lasciva e, logo em seguida, nos mesmos contextos fático e temporal, a obrigou 
a fazer sexo oral, o que afasta a idéia de continuidade delitiva, sobretudo considerando-se que o 
crime de estupro, após a reforma trazida pela Lei 12.015/2009, pode se concretizar pela prática de 
diversos atos, não importando dizer que, se o agente pratica mais de um ato no mesmo contexto, 
agiu em continuidade delitiva.

Diante dos argumentos supra e, considerando as provas contidas nos autos, concluo que não 
há um juízo de certeza acerca da prática, pelo Apelante, de três crimes de estupro contra a vítima AL. 
e, na seara processual penal, a dúvida deve sempre militar em favor do réu.

Assim sendo, o voto é no sentido de acolher o pedido recursal, para condenar o Apelante pela 
prática de dois crimes de estupro contra a vítima AL..

Consequentemente, se foram considerados dois crimes de estupro e as fotografias que culmi-
naram com a condenação nas penas do art. 240, § 2º, inciso III do ECA registram imagens dos crimes 
de estupro, o Apelante deve ser condenado, pela prática do delito previsto no ECA, também por duas 
vezes (contra a vítima AL.) e não por três vezes, como consta da sentença.

7.Correção da pena:
Inicialmente, cumpre observar que o Apelante, após as reformas procedidas neste voto, restou 

condenado pela prática dos delitos capitulados no art. 217-A c/c art. 14, inciso II e art. 226, inciso II do 
CP (estupro majorado tentado) contra a vítima A.; no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do mesmo diplo-
ma legal, por dua vezes e em continuidade delitiva, contra a vítima AL.; art. 240, § 2º, inciso III da Lei 
8.069/90, por duas vezes e em continuidade delitiva contra a vítima AL.; art. 12 da Lei 10.826/2003.

Pontue-se, por questão de cautela, que não há qualquer insurgência em relação à condenação 
pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo a sentença lastreado-se nos depoimentos 
dos Policiais que apreenderam o artefato e na própria confissão do Recorrente. Ademais, o Laudo de 
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Exame Pericial de fls. 76 atesta que a arma apreendida, uma espingarda de fabricação caseira, estava 
apta para a realização de disparos.

Feitas as considerações alhures, passo a analisar a dosimetria das sanções impostas ao Ape-
lante, que foi feita de forma conjunta, para todos os crimes, diante da “desnecessidade de separa-
ção”, segundo o Magistrado a quo.

Ocorre que, por ser a melhor técnica e, para facilitar a compreensão, a dosimetria será anali-
sada individualmente para cada crime:

A) CRIME DE ESTUPRO TENTADO CONTRA A VÍTIMA A. (Art. 217-A c/c art. 226, 
inciso II e c/c art. 14, inciso II do CP):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, que se 
repetiu na segunda fase, em face da ausência de atenuantes e de agravantes.

Na terceira fase, por conta da tentativa, a sanção foi reduzida em 2/3 (dois terços) - fração 
máxima prevista em lei - tendo  sido arbitrada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em 
seguida, foi aplicada a causa de aumento estatuída no art. 226, inciso II do CP e a pena foi aumentada 
em metade (patamar expresso previsto no dispositivo), totalizando 04 (quatro) anos de reclusão, que 
se tornou definitiva, não havendo reparos a serem realizados.

B) CRIME DE ESTUPRO CONSUMADO CONTRA A VÍTIMA AL. (art. 217-A c/c 
art. 226, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP).

Na primeira fase, foram desvalorados os vetores circunstâncias e consequências do crime, sob 
os seguintes fundamentos:

“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Não favorecem ao acusado, em face das condições em que foram 
perpetradas as ações e a maneira de agir, tendo o acusado seduzido a vítima Alizância com o forne-
cimento de balas, doces e caramelos, além de utilizar-se da confiança decorrente do parentesco para 
atraí-la até a Fazenda de Chico em 03 (três) oportunidades, com o fim de praticar os atos libidinosos 
e satisfazer sua lascívia. Além disso, não se contentando com sua conduta repugnante, o acusado 
ameaçou a referida vítima para não gerar qualquer desconfiança de terceiros e ainda registrou as ce-
nas pornográficas através de fotos tiradas do seu celular. Registre-se ainda que a vítima trata-se de 
uma criança inocente em tenra idade, sem qualquer chance de defesa. Sendo assim, as circunstâncias 
extrapolam os limites da normalidade, haja vista que evidenciam a  necessidade de um maior juízo de 
reprovação com relação ao crime de estupro de vulnerável perpetrado contra AL.. Portanto, circuns-
tância altamente reprovável. Valorada, pois.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Foram muito graves, tendo en vista o trauma que fatos desta espécie 
produzem na vítima, sendo certo que a violência sexual acarreta sérias consequências negativas por 
toda a vida da criança ofendida, gerando danos irreparáveis à estrutura psíquica e emocional. Inclu-
sive, da análise do depoimento prestado pela vítima AL., já se percebem os efeitos do trauma, ao se 
verificar que trata-se de uma criança nitidamente retraída, desconfiada, receosa e com medo de enca-
rar a realidade. Portanto, a circunstância há de ser valorada com relação ao crime contra a dignidade 
sexual cometido contra AL..”

Em face de tais argumentos, a pena-base foi aumentada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, 
tendo sido arbitrada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ocorre que, a juízo deste Relator, os argumentos acima transcritos não são aptos para o recru-
descimento da basilar.

Em relação às circunstâncias, veja-se que a Autoridade Judiciária se utilizou de fundamentos 
que são inerentes aos tipos penais a que foi o Apelante condenado, como o fato de a vítima ser de 
tenra idade, o crime ter sido facilitado pela relação de parentesco e ter havido emprego de ameaça. 
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Assim, entendo que o vetor circunstâncias do crime deve ser considerado neutro, guardando a sanção, 
assim, proporcionalidade com o delito cometido.

Quanto ao vetor consequências, embora seja evidente o constrangimento da vítima em narrar 
os fatos em juízo, não se afigura inequívoco que o seu comportamento, em audiência, seja decorrente 
dos crimes contra ela perpetrados. A análise sobre danos psicológicos é deveras complexa e exige a 
aferição de diversos fatores, sobremodo por quem não tem formação técnica no assunto. Outrossim, 
embora seja, infelizmente, esperado que crianças guardem sequelas de traumas sexuais sofridos, o 
fato de a vítima ter se mostrado retraída em audiência pode decorrer, por exemplo, do próprio am-
biente hostil a uma criança (uma sala de audiência, com juíz, promotor e advogado da defesa do sexo 
masculino) e da vergonha natural de relatar fatos envolvendo atos sexuais. E, decerto, esses fatores já 
foram considerados pelo legislador quando previu as penas mínima e máxima para esse tipo de crime. 
Portanto, na ausência de outros dados que possam atestar, de forma incontestável, os danos psicológi-
cos causados à vítima, concluo que o vetor consequências do delito deve ser neutro.

Portanto, voto pela correção a pena-base arbitrada para o delito de estupro contra a vítima 
AL., que deve ser arbitrada no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea 
e a sanção foi fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Ocorre que, como a pena-base 
do referido delito foi corrigida para o mínimo legal e, perfilhando este Relator do entendimento de 
que, na segunda fase da dosimetria, as sanções não podem ser fixadas aquém do mínimo, deve a re-
primenda basilar aplicada ser mantida neste momento procedimental.15 Ainda na terceira fase, incidiu 
a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II do CP, o que provocou um aumento da reprimenda 
pela metade (fração expressamente prevista no dispositivo). Considerando que a sanção intermediá-
ria, corrigida neste voto, foi de 08 (oito) anos, a pena, neste momento, resta estabelecida em 12 (doze) 
anos de reclusão.

Por fim, comprovada a prática de dois crimes de estupro contra a vítima AL., de forma con-
tinuada, seguindo as proporções adotadas pela doutrina e pela jurisprudência majoritárias, a sanção 
deve ser acrescida de 1/6 (um sexto) e definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

C) CRIME DE FOTOGRAFAR CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA 
DE CRIANÇA PRATICADO CONTRA A VÍTIMA AL. (Art. 240, § 2º, inciso III do ECA, por 
duas vezes, na forma do art. 71 do CP):

A sanção-base, para este delito, foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, 
que se manteve na segunda fase.

Na terceira fase, diante da causa de aumento estatuída no § 2º, inciso III do art. 240 do ECA, 
a reprimenda foi aumentada em 1/3 (fração expressa prevista no dispositivo), tendo sido aplicada em 
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Comprovada a prática de dois crimes contra a vítima, de forma continuada, seguindo as pro-
porções adotadas pela doutrina e pela jurisprudência majoritárias, a sanção deve ser acrescida de 1/6 
(um sexto), tornando-se definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias 
de reclusão.

Em relação à pena de multa, a sentença fixou pena pecuniária de 50 (cinquenta) dias-multa, no 
valor unitário mínimo legal, pelos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e no art. 240, § 2º, 
inciso III da Lei 8.069/90, sem individualizar o quantum para cada crime.

A fim de guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, deve a pena de 
multa, para o delito em análise (art. 240, § 2º, inciso III do ECA), ser arbitrada em 40 (quarenta) 
dias-multa, sobretudo diante da vedação da reformatio in pejus, em casos como o presente, em que 
o recurso é exclusivo da defesa.

15. Súmula 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
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D) DELITO DE POSSE DE ARMA (Art. 12 da Lei 10.826/2003):
Para o crime em comento, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal de 01 (um) ano de 

detenção, que se tornou definitiva, em razão da aplicação da Súmula 231 do STJ e da ausência de 
agravantes e de causas de aumento e de diminuição.

Em relação à pena de multa, como dito, a sentença a fixou em 50 (cinquenta) dias-multa, no 
valor unitário mínimo legal, pelos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e no art. 240, § 2º, 
inciso III da Lei 8.069/90, sem individualizar o quantum para cada crime.

Também a fim de guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade que foi 
aplicada no mínimo legal, deve a pena de multa, para o delito em análise, ser arbitrada em 10 (dez) 
dias-multa.

Concurso Material:
Diante do concurso material, somadas as penas, o Apelante deveria ser condenado ao cumpri-

mento de uma reprimenda de 24 (vinte e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de 
reclusão e de 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos crimes.

Entretanto, em face de erro material no somatório das sanções, a sentença aplicou uma repri-
menda final de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e de pagamento de 50 (cinquenta) 
dias-multa, sanção esta que deve ser mantida, diante da vedação da reformatio in pejus em recurso 
exclusivo da defesa.

Regime de Cumprimento das reprimendas:
Em consonância com a literalidade do art. 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘c’ do CP, a pena de reclusão 

deve ser inicialmente cumprida no regime fechado e, a pena de detenção, no regime aberto, tudo na 
forma do art. 69 do citado diploma repressivo.

Detração:
Como a detração, na forma delineada no art. 387, § 2º do CPP não trará consequências para o 

regime inicial de cumprimento das penas impostas ao citado Apelante, deixo de procedê-la, devendo 
o tempo de prisão provisória ser abatido, em momento oportuno, pelo juízo das execuções penais.

Portanto, a condenação do Apelante, definitiva, é de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses 
de reclusão, em regime inicial fechado, 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto e paga-
mento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 
tempo dos crimes.

Execução provisória:
Mantida a condenação por este órgão ad quem, não havendo interposição de Embargos de 

Declaração ou Infringentes, deve ser determinada a execução provisória da pena imposta, em obser-
vância ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com 
repercussão geral, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRE-
SUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA 
REAFIRMADA.
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, 
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do 
tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 964246 RG, Relator(a): Min. TEORI 
ZAVASCKI, julgado em 10/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRI-
TO DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016 )
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Com efeito, é cediço que ainda existem calorosas discussões doutrinárias e até jurispruden-
ciais acerca do tema. Frise-se que há Ministros da própria Suprema Corte que não tem adotado a tese 
de possibilidade de execução provisória da pena nos termos supradelineados.

O eminente Ministro Marco Aurélio, em recente decisão monocrática, é expresso em não ad-
mitir a tese em testilha (HC 157188 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 28/05/2018, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30/05/2018 PUBLIC 01/06/2018).

Por sua vez, o também eminente Ministro Gilmar Mendes apresenta posicionamento diferen-
te, negando a possibilidade de execução provisória da pena, sob outro fundamento: “(...) no julgamen-
to do HC 142.173/SP (de minha relatoria, sessão da Segunda Turma de 23.5.2017), manifestei minha 
tendência em acompanhar o Ministro Dias Toffoli no sentido de que a execução da pena com decisão 
de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ. (…)” (HC 151927 MC, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔ-
NICO DJe-107 DIVULG 29/05/2018 PUBLIC 30/05/2018)

Em que pese os posicionamentos dos dois Ministros acima citados, deve ser considerado que 
se trata de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, cabendo a este Tribunal se-
guir o precedente obrigatório citado, segundo disposições contidas nos artigos 926 e 927, incisos III e 
IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 926. CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente.”
“Art. 927, CPC.  Os juízes e os tribunais observarão:
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.”
“Art. 3º, CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem 
como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

Portanto, deve ser determinada a execução provisória da reprimenda imposta ao Apelante.

8. Manutenção do Apelante na Cadeia Pública de Guanambi:
Pede o Apelante que ele cumpra pena na Cadeia Pública de Guanambi, por ser mais próximo 

de sua residência, argumentando, em síntese, que se trata de pessoa simples e que sua esposa se 
encontra doente.

Ocorre que as Cadeias Públicas, conforme inteligência do art. 102 da LEP16, são destinadas ao 
recolhimento de presos provisórios e, conforme acima explanado, o Apelante não permanecerá mais 
recolhido a título de prisão preventiva, mas de cumprimento de pena, que deve se dar em penitenci-
ária (art. 87 da LEP17)

Ademais o Provimento CGJ 04/2017 deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que presos 
condenados a regime fechado na Comarca de Caetité devem cumprir pena na Penitenciária Lemos de 
Brito, como consta da sentença.

Assim, voto no sentido de que seja inacolhido o presente pleito.
9. Gratuidade Judiciária:
Quanto ao pleito de concessão da Gratuidade Judiciária, entendo que este não deve ser conhecido.
Registra-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98, 

parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o sucumbente, 

16. Art. 102, LEP. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.
17. Art. 87, LEP. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.
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ainda que este seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, 
entretanto, ficar suspensa a exigência do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após avaliação 
das condições econômico-financeiras do condenado pelo Juízo da Execução Penal, e findo o referido 
prazo, ficará prescrita a obrigação.

Todavia, resta claro que o exame da hipossuficiência do Recorrente não pode ser analisado 
por este Relator, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções 
Penais, em caso de condenação, consoante orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça e 
nesta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gra-
tuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibi-
lidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação 
financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (...)” 
(STJ- AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014) – 
Grifos do Relator

“(...) A Defesa do Apelante pugnou pela concessão da assistência judicial gratuita. O pedido não 
merece ser acolhido, data venia, por não existir amparo legal, pois independentemente de o réu ser 
patrocinado pela Defensoria Pública, o julgador deve condenar o sucumbente. Ademais, a matéria 
atinente à isenção de custas e gratuidade da justiça está disposta no art. 12 da Lei nº 1.060/50, sendo 
de competência do Juízo da Vara das Execuções Penais.
V - Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto, dando-lhe PARCIAL PROVI-
MENTO, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo, in totum, os de-
mais termos da sentença objurgada” (TJBA-Classe: APELAÇÃO, Número do Processo: 0005476-
62.2013.8.05.0191, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, 
Publicado em: 10/03/2015 )  – Grifos do Relator

Desse modo, não deve ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da Gratuidade 
Judiciária.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial da Apelação interposta por D.P.S, pelo 

afastamento das preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, na parte conhecida, pelo parcial 
provimento, para absolvê-lo do crime de ameaça (por ter havido absorção pelo delito de estupro), de 
um dos crimes de estupro e de um dos delitos previstos no art. 240 do ECA cometidos contra a vítima 
AL. (por ausência de provas concretas de sua ocorrência), e para redimensionar a pena que lhe foi 
aplicada, mantendo-a, contudo, no patamar arbitrado na sentença.

Assim, o Apelante deve ser condenado ao cumprimento de uma pena de 23 (vinte e três) anos 
e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (por ter havido erro material na sentença e 
ser vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa), pela prática dos delitos capitulados 
no art. 217-A c/c art. 226, inciso II e c/c art. 14, inciso II  do CP (contra a vítima A.); no art. 217-A c/c 
art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, por dua vezes e em continuidade delitiva (contra a vítima 
AL.); no art. 240, § 2º, inciso III da Lei 8.069/90, por duas vezes e em continuidade delitiva (contra a 
vítima AL.); de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no 
art. 12 da Lei 10.826/2003, mantendo a condenação ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no 
valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos crimes.”

Ex positis,  acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se CONHECE EM PARTE DA APELAÇÃO 
INTERPOSTA POR D.P.S,  AFASTA-SE AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉ-
RITO, NA PARTE CONHECIDA, A JULGA PARCIALMENTE PROVIDA, para afastar a 
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condenação pelos crimes de ameaça,  de um dos estupros e de um dos delitos previstos no art. 
240 do ECA cometidos contra uma das vítimas e para redimensionar as sanções aplicadas, man-
tendo-as, no entanto, conforme arbitrado na sentença, diante da vedação da reformatio in pejus 
em recurso exclusivo da defesa.

*****

(TJBA –  Apelação Nº 0000974-55.2016.8.05.0230. Segunda Câmara Criminal – Segunda Tur-
ma, Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 04/04/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. RÉUS ABSOLVIDOS EM PRIMEIRO GRAU, DIANTE DO 
RECONHECIMENTO DE QUE A RELAÇÃO SEXUAL FOI CONSENTIDA 
E QUE A VÍTIMA MANTINHA RELACIONAMENTO AMOROSO COM O 
RÉU E.S.O.
RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS 
PELO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÃO DE EXIS-
TÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, 
BEM COMO DE QUE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A 
TIPICIDADE DA CONDUTA. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDA-
DE DELITIVAS CONSUBSTANCIADAS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO 
DE CONJUNÇÃO CARNAL (FLS. 40/40V), NAS DECLARAÇÕES DA VÍTI-
MA, NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, BEM COMO NA CONFISSÃO 
DOS ACUSADOS EM JUÍZO, OS QUAIS ATESTAM QUE A VÍTIMA, IN-
FANTE QUE CONTAVA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS 
FATOS, MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM O RÉU E.S.O, COM O CON-
SENTIMENTO DA RÉ M.S.S, GENITORA DA VÍTIMA. PREPONDERÂN-
CIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE DELITO PRATICADO 
NA CLANDESTINIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTI-
MA OU DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE ESTA E O RÉU QUE 
NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO, NOS TERMOS DO EN-
TENDIMENTO CONSOLIDADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 593 DO STJ. SUFICIENTE 
CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO 
PENAL.  MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS. REFORMA 
DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 
PARA CONDENAR OS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO 
ARTIGO 217-A DO CP, À PENA, CADA QUAL, DE 08 (OITO) ANOS DE RE-
CLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000974-55.2016.8.05.0230, 

oriundo da Vara Crime da Comarca de Santo Estêvão, sendo Apelante o Ministério Público e Ape-
lados E.S.O e M.S.S.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao 
recurso ministerial, para condenar os Réus como incursos nas penas do delito previsto no artigo 



124

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

217-A do CP, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a r. 

Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Santo Estêvão, a qual 
julgou improcedente a Denúncia de fls. 02-A/02-B para absolver os Réus da imputação pela prática 
do delito capitulado no artigo 217-A do CP.

Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, ao longo do ano 
de 2014, o Denunciado E.S.O manteve, por quatro vezes, conjunção carnal com a vítima A.S.N, a qual 
contava com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, aproveitando-se de sua vulnerabilidade, fatos 
ocorridos na residência da vítima, situada no Município de Ipecaetá, sendo que o referido Denunciado 
contava com o consentimento e auxílio da Denunciada M.S.S, genitora da vítima.

Noticiou que o Denunciado E.S.Odirigia-se à residência da vítima, local em que passava as 
noites com esta, com a concordância da Denunciada M.S.S, que fornecia o quarto e anuía com a prá-
tica delituosa.

Relatou que o Laudo Pericial comprova o desvirginamento da vítima, sendo que o próprio 
Denunciado E.S.Oinforma que manteve conjunção carnal com a vítima por quatro vezes, tendo a 
presenteado com um perfume.

O Ministério Público requereu, assim, a condenação do Réu E.S.O nas penas do artigo 217-A 
do CP, e da Ré M.S.S nas penas dos artigos 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP.

Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas, 
sobreveio a sentença de fls. 106/113, por meio da qual os Réus foram absolvidos da imputação pela 
prática do delito previsto no artigo 217-A do CP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (fls. 117/125), pleiteando a con-
denação dos Réus pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, sob o fundamento de que exis-
tiria prova robusta capaz de proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, 
aduzindo que o consentimento da vítima na prática da conjunção carnal não afasta a tipicidade da 
conduta, pois há presunção absoluta de violência quando esta possui menos de 14 (catorze) anos, nos 
termos do entendimento consolidado pela jurisprudência e do enunciado da Súmula nº 593 do STJ.

Em Contrarrazões (fls. 135/136), os Recorridos refutaram todas as alegações feitas pela acusa-
ção, pugnando pelo improvimento do Recurso.

Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria de 
Justiça (fls. 145/149), pelo conhecimento e provimento do recurso, para que os Réus sejam condenados 
pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões preliminares, passo à ana-

lise do mérito recursal.

1. Da pretensão de condenação dos Réus pelo delito de estupro de vulnerável
O Órgão Ministerial pretende a condenação dos Réus pela prática do delito previsto no art. 

217-A do CP, sob o fundamento de que teriam sido reunidas provas suficientes da autoria e materialidade 
delitivas, aduzindo que o consentimento da vítima na prática da conjunção carnal não afasta a tipicidade 
da conduta, pois há presunção absoluta de violência quando esta possui menos de 14 (catorze) anos, nos 
termos do entendimento consolidado pela jurisprudência e do enunciado da Súmula nº 593 do STJ.

A pretensão merece ser acolhida.
Da análise do decreto absolutório, verifica-se que a magistrada sentenciante entendeu resta-
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rem comprovadas a materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável, tendo absolvido os 
Denunciados por entender que a vítima consentiu na prática da conjunção carnal e que esta mantinha 
um relacionamento afetivo com o Réu E.S.O, fatos estes que relativizariam a presunção de violência 
e ensejariam a atipicidade da conduta.

Entretanto, tal argumentação não deve prevalecer, pois destoante do conjunto probatório con-
textualizado nos Autos e do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

A materialidade do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, restou con-
vincentemente comprovada, em razão do Laudo de Constatação de Conjunção Carnal de fls. 40/40v, 
das declarações da vítima, dos depoimentos testemunhais e da confissão dos Réus, os quais atestam 
que a vítima foi abusada sexualmente e apresentava ruptura himenal antiga, resultante da prática de 
conjunção carnal.

No que tange à autoria, esta também restou devidamente demonstrada, mormente pelas decla-
rações da vítima, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas, bem como pela confissão dos Réus, 
especialmente durante a instrução processual (declarações prestadas pela vítima e depoimentos pres-
tados pelas testemunhas às fls. 05/07, 11/12, 17 e arquivos de mídia audiovisuais de fls. 74 e 91), não 
havendo que se falar em dúvidas acerca da sua comprovação.

Conforme se depreende dos Autos, durante o ano de 2014, o Réu E.S.O, aproveitando-se da 
vulnerabilidade da vítima, manteve com esta conjunção carnal.

A vítima, em suas declarações prestadas na fase judicial, confirmando as declarações presta-
das no Inquérito Policial (fls. 07), afirmou que, no ano de 2014, manteve um relacionamento amoroso 
com o Réu E.S.O, salientando que, durante esse período, praticou com este conjunção carnal, bem 
como que a Ré M.S.S, sua genitora, tinha ciência do referido relacionamento, nos seguintes termos:

Declarações da vítima A.S.N em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 74): 
“(…) Que em 2014 se relacionou com E.S.O, vulgo “Didi”; que nesse relacionamento chegou a praticar 
relação sexual com o Réu uma única vez; que a relação ocorreu na casa de sua mãe; que, na verdade, 
chegou a manter relações sexuais com o réu quatro vezes; que, em razão do tempo, não se recorda de muita 
coisa; que acha que manteve com o réu quatro relações sexuais; que todas as vezes ocorreram na casa 
de sua mãe; que o réu passava a noite lá; que não se recorda quanto tempo durou o relacionamento; que 
atualmente não mantém relacionamento com o réu; que na primeira vez que ficou com o réu foi durante o 
dia e a sua mãe não sabia que estavam namorando; que depois a mãe da declarante ficou sabendo porque 
o réu foi pedir a sua mão em namoro a ela; que a sua mãe aceitou o namoro; que a mãe da declarante 
costumava a beber nos dias de folga, mas não chegava a se embriagar; que se relacionou com o réu porque 
quis; que ninguém a obrigou a se relacionar com o réu(...)” – Grifos do Relator

É sabido que, nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima assume especial relevância, 
na medida em que, geralmente, são fatos perpetrados na clandestinidade.

Nesse sentido, colhe-se o julgado abaixo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOS-
SIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2. “É firme o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, 
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, 
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 1301938/RS, 
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018) 3. Agravo 
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1373259/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 
SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019) – Grifos do Relator

Sobreleve-se que, embora a vítima tenha afirmado com segurança que manteve relação sexual 
com o Réu Edriano, aquela demonstrou hesitação em afirmar a quantidade de vezes em que ocorreu 
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a conjunção carnal, afirmando, de início, que teria sido uma única vez, e, posteriormente, que poderia 
ter sido em quatro oportunidades, motivo pelo qual deverá a dúvida ser utilizada em favor do Réu, 
considerando-se, na hipótese dos Autos, que o abuso foi praticado uma única vez.

Por sua vez, embora não tenham presenciado a ação delitiva, as testemunhas ouvidas em Juízo 
(arquivo de mídia audiovisual de fls. 74 e 91) confirmam a versão apresentada pela vítima, senão veja-se:

Depoimento da testemunha Claudiana Sousa Nobre, Conselheira Tutelar, em Juízo (consoante 
arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 74): “(…) Que tomou conhecimento dos fatos por inter-
médio da Delegacia; que a Delegacia de Ipecaetá acionou o Conselho Tutelar; que, no dia seguinte, 
foram à casa da menor; que a menor falou que teve relacionamento com “Didi”; que a menor disse 
que a mãe dela não se importava com esse relacionamento; que a menor informou que “Didi” 
dormia com ela quase todas as noites; que, em princípio, não havia relações sexuais; que, poste-
riormente, houve a relação sexual; que a mãe da menor sempre perguntava se “Didi” levava alguma 
coisa no dia seguinte e a menor sempre dizia que não; que a menor disse que o réu deu apenas um 
perfume da avon para ela;(...) ” - Grifos do Relator

Depoimento da testemunha Ana Lúcia de Almeida Andrade, Conselheira Tutelar, em Juízo (conso-
ante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 74): “(…) Que era Conselheira Tutelar em 2014; que 
o Conselho Tutelar de Santo Estêvão recebeu a denúncia e, ao constatar que o case era de Ipecaetá, 
acionou o respectivo Conselho Tutelar; que acompanharam a adolescente na Delegacia; que à época 
a menor tinha doze anos; que acompanhou as declarações da menor na Delegacia; que procuraram 
um parente mais próximo, o qual, após assinar o termo de responsabilidade, ficou com a menor; que a 
menor afirmou que teve uma relação sexual com “Didi”; que a menor disse que a mãe dela nunca se 
opôs a nada e sempre perguntava a “Didi” se ele voltaria no dia seguinte; que a menor informou que, 
após ter tido relação sexual com o réu, recebeu deste um perfume da avon; (...)” - Grifos do Relator

Depoimento da testemunha Renato dos Santos Alves (SUBTEN/PM) em Juízo (consoante arquivo 
de mídia audiovisual anexado às fls. 91): “(…) Que o pessoal do Conselho Tutelar compareceu à 
Delegacia informando a situação; que se deslocaram ao local; que o Conselho disse que havia uma 
garota de doze anos que mantinha relações sexuais com vários rapazes na região; que, ao chegarem 
no local, encontraram uma senhora aparentemente embriagada e a garota na casa; que as pessoas 
disseram que essa garota mantinha relações sexuais com vários rapazes e eles faziam até fila para 
ter relações com ela; que soube que a menor namorou um rapaz por um período; que esse rapaz 
estava no local e lhe informou que namorou com a vítima por alguns dias e, após perceber que esta 
mantinha relacionamento com outros rapazes, decidiu deixá-la; que não se recorda se ele disse que 
mantinha relações sexuais com a vítima;(...)” - Grifos do Relator

In casu, as declarações da vítima e das testemunhas foram coerentes, não tendo havido nenhu-
ma contradição a ensejar qualquer dúvida acerca de sua veracidade.

Denota-se, assim, que as versões apresentadas pela vítima se mostram dotadas de coerência e 
não são isoladas, pois reforçadas pelo Laudo de Constatação de Conjunção Carnal (fls. 40/40v) e pelos 
depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, trazendo a certeza necessária 
à condenação neste particular.

Por outro lado, ambos os Réus confessaram, na fase judicial, a prática delitiva, tendo a Ré 
M.S.S afirmado que tinha conhecimento do relacionamento amoroso existente entre a vítima e o Réu 
E.S.O, o qual confirmou que manteve relação sexual com a vítima, corroborando a versão apresentada 
por esta, senão veja-se:

Interrogatório do Réu E.S.O em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 74): 
“(…) Que a vítima era sua namorada; que o relacionamento durou pouco tempo; que a mãe da víti-
ma sabia do relacionamento; que, durante o namoro, praticou sexo com a vítima; que não praticou 
sexo contra a vontade da vítima; que a mãe da vítima aceitou o relacionamento; que na época tinha 
dezenove anos; que a mãe da vítima trabalhava em casa de família; que mantinha relações sexuais 
com a vítima na casa da mãe dela; que a mãe da vítima estava sempre em casa e permitia; que nunca 
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deu dinheiro nem prometeu nada à mãe da vítima; que deu apenas um perfume à vítima porque com-
prou e não gostou(...)” - Grifos do Relator

Interrogatório da Ré M.S.S, mãe da vítima, em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual ane-
xado às fls. 74): “(…) Que recebe bolsa-família e trabalha em casa de família; que o réu foi o primeiro 
namorado de sua filha;(...) que, antes do réu, a sua filha nunca tinha se envolvido com ninguém; que o 
réu foi o primeiro parceiro sexual de sua filha; que, no início, não sabia que sua filha e o réu estavam 
se relacionando; que, quando descobriu, sua filha já estava se relacionando com o réu; que preferia 
que eles ficassem na sua casa; que saía para trabalhar seis e meia da manhã e só voltava cinco e meia 
da tarde e não via o que acontecia dentro de casa; que o réu lhe pediu a mão de sua filha em casamento; 
(...) que depois sua filha disse que não queria mais porque queria estudar e estava muito nova para casar; 
que o réu não dava nenhum dinheiro à declarante nem à sua filha.”  - Grifos do Relator

Impende esclarecer que a responsabilidade da Ré M.S.S decorre da norma de extensão prevista 
no art. 13, § 2º, alínea “a”, do CP, pois esta, por ser genitora da vítima, possui o dever legal de cuidado e 
proteção em relação à menor, sendo a sua omissão penalmente relevante na hipótese dos Autos. 

De fato, tendo restado demonstrado que a referida Ré, embora ciente dos abusos sofridos pela 
sua filha menor, deixou de agir para impedir a ocorrência do resultado, incorreu em omissão dolosa apta 
a caracterizar, nos termos do dispositivo acima referido, a coautoria do delito de estupro de vulnerável.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. ART. 217-A,CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DE-
CLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VULNERABILI-
DADE DA VÍTIMA. NATUREZA ABSOLUTA. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. ART. 13, § 2º, 
ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PODER FAMI-
LIAR. DEVER DE CUIDADO, PROTEÇÃO E VIGILÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. (...) IV. É penalmente relevante, nos termos do art. 13, § 2º, “a” do Código Penal, a omis-
são da mãe que, mesmo devendo e podendo agir para evitar os reiterados abusos sexuais praticados 
pelo marido contra a filha do casal, mantém-se inerte, não cumprindo o seu dever legal de garan-
tidora, consistente na efetiva vigilância, guarda e proteção da filha. V. Conforme jurisprudência do 
STJ, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elemen-
tos probatórios, possui validade como prova, posto que, na maior parte dos casos, tais delitos, por 
sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. VI. Apelação criminal 
improvida. (ApCrim 0142632015, Rel. Desembargador(a) VICENTE DE PAULA GOMES DE CAS-
TRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/11/2015 , DJe 02/12/2015) – Grifos do Relator

Não há, portanto, fragilidade ou vulnerabilidade probatória, mas certeza quanto à materiali-
dade delitiva e participação efetiva dos Réus no fato típico ora em julgamento, conforme se verifica 
do acervo probatório contextualizado nos Autos. 

Por sua vez, o fato de o Réu E.S.Oter tido um relacionamento amoroso com a vítima e de 
esta ter consentido na prática da relação sexual não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável 
tipificado no art. 217-A, o qual se consuma com a prática de conjunção carnal com pessoa menor de 
catorze anos, independente de a relação ter sido consentida ou de ter havido o emprego de violência.

Com efeito, após as alterações trazidas pela Lei nº 12.015/2009, a prática de conjunção carnal 
com vítima menor de catorze anos se amolda ao delito autônomo de estupro de vulnerável, previsto 
no art. 217-A do CP, o qual não prevê a utilização de violência ou grave ameaça para que haja a sua 
consumação, descabendo falar-se atualmente em presunção de violência.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO PARA O ATO OU EXPERI-
ÊNCIA SEXUAL ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593/STJ. POSSIBILIDADE DE APLICA-
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ÇÃO. PRECEDENTES. I - Para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 
217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção 
carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não havendo mais que se falar em presunção 
de violência.(...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1769793/SC, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019, STJ) – Grifos do Relator

Ressalte-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso 
especial repetitivo, estabeleceu o entendimento no sentido de que o consentimento da vítima, sua 
eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a 
vítima não afastam a ocorrência do crime, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUN-
ÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.480.881/SP. CONSENTIMENTO 
DA VÍTIMA, EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONA-
MENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 918, vinculado ao Recurso Es-
pecial Repetitivo 1.480.881/PI (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015), firmou 
entendimento no sentido de que “para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto 
no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique 
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual 
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima 
não afastam a ocorrência do crime”.(...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1762545/
SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018, STJ) 
– Grifos do Relator

Ademais, o referido entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula nº 593 do 
STJ, segundo o qual “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou 
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da 
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente.” 

Sobreleve-se, ainda, que a sentença vergastada não observou o sistema de precedentes obri-
gatórios previsto nos artigos 489, § 1º, inciso VI, e art. 927, incisos III e IV, ambos do CPC, aplicável 
também ao processo penal por força do art. 3º do CPP, segundo o qual os juízes e tribunais deverão 
observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas re-
petitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” e “os enunciados das 
súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça 
em matéria infraconstitucional”.

Assim, uma vez que todos os elementos probatórios colhidos na investigação policial foram 
confirmados durante a instrução processual, não havendo qualquer fragilidade ou ausência de lastro 
probatório apto à condenação, imperiosa se torna a reforma da sentença para condenar os Réus pela 
prática do delito tipificado no art. 217-A do CP.

Tendo em vista a condenação dos Réus, passa-se, em seguida, à dosimetria da pena a ser-lhes apli-
cada, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal, e artigo 5º, XLVI, da CF/88.

2. Da dosimetria da pena
2.1. Réu E.S.O
Na primeira fase da aplicação da reprimenda, analisando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não merece ser valorada negativamente, uma vez 
que o grau de reprovabilidade da conduta do Réu não ultrapassou o habitual em relação ao crime pra-
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ticado; não consta dos Autos nem do sistema SAJ elementos que possam ser utilizados para valorar 
negativamente os antecedentes do Réu; não há nos Autos informações acerca da personalidade e da 
conduta social do agente, não havendo o que se valorar negativamente; os motivos foram os normais 
à espécie, comuns ao próprio tipo penal, também não havendo o que ser valorado negativamente; as 
circunstâncias e consequências do crime são comuns ao tipo penal, não havendo o que exasperar 
neste aspecto; o comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva.

Por conseguinte, considerando-se que nenhuma circunstância judicial foi analisada desfavo-
ravelmente, a pena-base relativa ao delito descrito no art. 217-A do CP deve ser estabelecida em 08 
(oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, devem ser reconhecidas as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, 
incisos I e III, alínea “d”, do CP (menoridade relativa e confissão espontânea), tendo em vista que o 
Réu, além de possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, consoante documento de fls. 49, 
confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, ressaltando-se a impossibilidade 
de redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, tendo em vista a vedação pre-
vista na Súmula nº 231 do STJ, in verbis: “a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir 
à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, deve ser mantida 
a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Já na terceira fase, diante da inexistência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, 
deve ser fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

À luz do que prevê o art. 33, ˜§ 2º, alínea “b”, do CP, deve ser fixado o regime inicial semia-
berto de cumprimento da reprimenda corporal.

No caso concreto, não se vislumbra a possibilidade de conversão da pena privativa de liberda-
de em restritiva de direitos, por não estarem atendidos os requisitos contidos no inciso I, do art. 44 do 
CP, uma vez que a pena definitiva imposta foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão. 

2.2. Ré M.S.S
Na primeira fase da aplicação da reprimenda, analisando as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não merece ser valorada negativamente, uma vez 
que o grau de reprovabilidade da conduta da Ré não ultrapassou o habitual em relação ao crime pra-
ticado; não consta dos Autos nem do sistema SAJ elementos que possam ser utilizados para valorar 
negativamente os antecedentes da Ré; não há nos Autos informações acerca da personalidade e 
da conduta social da agente, não havendo o que se valorar negativamente; os motivos também não 
merecem ser valorados negativamente; as circunstâncias e consequências do crime são comuns 
ao tipo penal, não havendo o que exasperar neste aspecto; o comportamento da vítima não in-
fluenciou na prática delitiva.

Por conseguinte, considerando-se que nenhuma circunstância judicial foi analisada desfavo-
ravelmente, a pena-base relativa ao delito descrito no art. 217-A do CP deve ser estabelecida em 08 
(oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso 
III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), tendo em vista que a Ré confessou em Juízo a prática 
delitiva, ressaltando-se a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase da 
dosimetria, tendo em vista a vedação prevista na Súmula nº 231 do STJ, in verbis: “a incidência de 
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, deve ser mantida 
a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Já na terceira fase, não cabe a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 
226, inciso II, do CP (crime praticado contra descendente), pois, embora a Ré seja genitora da vítima, 
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tal circunstância foi utilizada como elementar do tipo penal para efeitos de incidência da norma de 
extensão prevista no art. 13, § 2º, alínea “a”, do CP, e a sua utilização como causa de aumento de pena 
configuraria inegável bis in idem.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
(ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 214 DO CP). DELITO PRATICADO PELA GENITORA DA VÍTIMA. 
OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. DEVER DE IMPEDIR O RESULTADO. TIPICIDADE. ART.13, 
§ 2º, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PE-
NAL. AGENTE ASCENDENTE DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. BIS IN IDEM.I - A jurisprudência 
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que fere o princípio do ne bis in idem a aplicação de causa 
de aumento levando-se em conta circunstância que constitui elementar do tipo penal. Precedentes. II - 
In casu, a condição de ascendente da vítima foi considerada elementar do tipo penal, com fundamento 
na norma de extensão prevista no art. 13, § 2º, do Código Penal. Dessa forma, a consideração da mes-
ma circunstância para determinar a majoração da pena como causa de aumento (art. 226, II, do CP) 
configura bis in idem. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1592877/RJ, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) – Grifos do Relator

Assim, diante da inexistência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, deve ser fixada 
a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

À luz do que prevê o art. 33, ˜§ 2º, alínea “b”, do CP, deve ser fixado o regime inicial semia-
berto de cumprimento da reprimenda corporal.

No caso concreto, não se vislumbra a possibilidade de conversão da pena privativa de liberda-
de em restritiva de direitos, por não estarem atendidos os requisitos contidos no inciso I, do art. 44 do 
CP, uma vez que a pena definitiva imposta foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão.

3. Da determinação da execução provisória da pena
Ressalte-se que, uma vez reformada a sentença absolutória e determinada a condenação por 

este órgão ad quem, deve a execução da pena impingida aos Réus ser, de logo, iniciada.
Com efeito, em recente decisão paradigmática proferida no bojo dos Autos do Habeas Corpus 

nº 126292/SP, decidiu o Pretório Excelso que a execução provisória da condenação proferida em grau 
de apelação não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, ainda que sujeito o Acór-
dão a recurso especial ou extraordinário, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRI-
BUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. 
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que 
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da pre-
sunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2.Habeas corpus 
denegado.”(HC 126292, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016) – Grifos do Relator

Esse entendimento vem sendo também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos 
julgados: HC 361.957/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TUR-
MA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016;  AgRg no REsp 1619246/RS, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 11/11/2016; HC 365.194/SP, Rel. Ministro 
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016).

É cediço que ainda existem calorosas discussões doutrinárias e até jurisprudenciais acerca do 
tema. Frise-se que há Ministros da própria Suprema Corte que não têm adotado a tese de possibilida-
de de execução provisória da pena nos termos supradelineados.

O eminente Ministro Marco Aurélio, em recente decisão monocrática, é expresso em não ad-
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mitir a tese em testilha (HC 157188 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 28/05/2018, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30/05/2018 PUBLIC 01/06/2018).

Por sua vez, o também eminente Ministro Gilmar Mendes apresenta posicionamento diferen-
te, negando a possibilidade de execução provisória da pena, sob outro fundamento: “(...) no julgamen-
to do HC 142.173/SP (de minha relatoria, sessão da Segunda Turma de 23.5.2017), manifestei minha 
tendência em acompanhar o Ministro Dias Toffoli no sentido de que a execução da pena com decisão 
de segundo grau deve aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ. (…)” (HC 151927 MC, 
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔ-
NICO DJe-107 DIVULG 29/05/2018 PUBLIC 30/05/2018)

Em que pese os posicionamentos dos dois Ministros acima citados, deve ser considerado que 
se trata de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, cabendo a este Tribunal se-
guir o precedente obrigatório citado, segundo disposições contidas nos artigos 926 e 927, incisos III e 
IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 926. CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente.”
“Art. 927, CPC.  Os juízes e os tribunais observarão:
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 
e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.”
“Art. 3º, CPP. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem 
como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

Isto posto, em consonância com os precedentes supracitados, não havendo interposição de 
Embargos Declaratórios ou de Embargos Infringentes, deve cópia deste Acórdão ser encaminhada ao 
Juízo de origem, a fim de que este determine a expedição de mandado de prisão em desfavor dos 
Réus M.S.S e E.S.O, bem como da Guia de Execução Provisória, para que se dê início à execução 
provisória da pena imposta aos Réus no regime semiaberto, devendo serem adotadas as providên-
cias devidas para o seu cumprimento, inclusive junto ao Banco Nacional de Monitoramento Prisional.

O voto, portanto, é no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo, reformando-se a sen-
tença recorrida, para condenar os Réus como incursos nas penas do delito previsto no artigo 217-A do 
CP, fixando a pena definitiva, para cada qual, em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP.”

Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da 
Bahia o voto através do qual se conhece do Apelo e se dá provimento ao mesmo, reformando-se a 
sentença recorrida, para condenar os Réus como incursos nas penas do delito previsto no artigo 217-
A do CP, fixando a pena definitiva, para cada qual, em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no 
regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP.”

*****

(TJBA –  Apelação nº 0164858-60.2005.8.05.0001. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Desa. 
Aracy Lima Borges, Julgado em 09/07/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL (ART.157, 
§2º, I, II E V C/C ART. 70, AMBOS DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 09 (NOVE) 
ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-
-MULTA, EM REGIME FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES 
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DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA-  REJEITADAS. MÉ-
RITO: ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E  AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO 
DA SEMI-IMPUTABILIDADE - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA PRE-
VISTA NO ART. 26, § ÚNICO DO CP. PENA REDIMENSIONADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 
04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RE-
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Denúncia: Réu que juntamente com um terceiro não identificado, utilizando-se de arma de fogo, obri-
gou as vítimas a entrarem no veículo de propriedade de um dos Ofendidos, tendo o Apelante assumido 
a direção do automóvel e durante o percurso, que teve início no bairro do Rio Vermelho, foram-lhe 
exigidos dinheiro e cartões de crédito, com posterior liberação das vítimas no bairro da Graça.
1. Preliminares de Nulidade do Processo por cerceamento de defesa
1.1. Majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP, somente ventilada em alegações finais pelo Par-
quet Estando a qualificadora da restrição de liberdade das vítimas narrada na peça acusatória, não há 
que se falar em nulidade processual, pois o Acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica. 
Prefacial não acolhida.
1.2. Não abertura de prazo para defesa arrolar testemunhas
Requerimento expresso feito pela Defesa em audiência, fl. 149, no sentido de desistência da oitiva de 
suas testemunhas. Alegação de cerceamento de defesa descabida. Proemial afastada.
1.3. Não requisição de Réu preso para audiência em que as Vítimas foram ouvidas
Situação que configura nulidade relativa. Necessidade de demonstração do prejuízo efetivamente so-
frido pela parte. Ausência. Preliminar rejeitada.
1.4. Inobservância ao quanto previsto no art. 26, parágrafo único, do CP
A condição de semi-imputabilidade do Apelante não apreciada pelo Juiz Singular não implica em nu-
lidade absoluta do processo. Tal condição pode ser reconhecida em reforma da sentença pelo Tribunal. 
Não acolhimento da prefacial.
2. Mérito
2.1. Absolvição
O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do Apelante no delito de roubo, afastan-
do-se, por conseguinte, a pretendida aplicação do princípio in dubio pro reo.
2.2. Desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples tentado
A prova judicializada revela que o delito foi praticado pelo Denunciado e outro indivíduo não identi-
ficado nos autos, com utilização de arma de fogo e que as Vítimas tiveram sua liberdade privada por 
um período de tempo maior que o necessário para a subtração dos bens, circunstâncias que justificam 
a incidência das respectivas majorantes.
2.3. Dosimetria da Pena
Demonstrada pela perícia de fls. 15/19, do apenso próprio, que o Réu, à época dos fatos, estava privado 
de plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se autodeterminar de acordo com 
esse entendimento, impõe-se o reconhecimento da semi-imputabilidade, prevista no art. 26, parágrafo 
único, do CP.
Comprovada que tal condição do Apelante é proveniente de dependência química, que se trata de ato 
voluntário do Acusado, afigura-se adequada a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço).
Pena redimensionada para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Mantido o regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, do CP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0164858-60.2005.8.05.0001 da Co-

marca de Salvador, no qual figura como Apelante JÚLIO CÉSAR MANTA RIBEIRO SOBRI-
NHO, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER 



133

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL 
PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JÚLIO CÉSAR MANTA RIBEIRO 

SOBRINHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP.
Narra a peça acusatória (fls. 02/03):

“No dia 29 de novembro de 2005, por volta das 20:30 horas, na Rua Alagoinhas, Bairro Rio Vermelho, 
nesta cidade, o acusado, em companhia de um terceiro não identificado, utilizando-se de arma de fogo, 
obrigaram o Sr. Walson Gagliano de Alvarenga e o Sr. Antonio Avelino da Rocha Junior, a entrarem 
no automóvel  ‘Audi, A-3’, placa policial JPG - 0840, pertencente ao primeiro e, após assumir a direção 
do veículo, tendo seu comparsa sentado no banco do carona e ameaçando as vítimas com uma arma, 
dirigiu-se ao Bairro da Garibaldi.
Durante o trajeto, após as vítimas entregarem ao acusado e seu comparsa, documentos, dinheiro e car-
tões de crédito, passou uma viatura da Polícia Militar com a sirene ligada, intimidando o denunciado 
a ponto de, após entrarem na Rua Manoel Barreto, mandar as vítimas descerem do veículo, enquanto 
ele e seu comparsa seguiam no carro em disparada. (…)”

A Denúncia foi instruída com o Inquérito Policial nº 311/2005, fls. 04/30.
Termo de Qualificação e Interrogatório às fls. 62/63;
Denúncia recebida por decisão datada de 23/01/2006 (fl. 39); Defesa apresentada às fls. 65/66, 

por advogado legalmente constituído, fl. 58.
Concluída a fase de formação da culpa, foram apresentados os memoriais escritos, inicialmen-

te pelo Ministério Público (fls. 153/160), e após pela Defesa (fls. 162/170).
Em seguida, sobreveio a sentença de fls. 172/183, que julgou procedente a Denúncia, para 

condenar JÚLIO CESAR MANTA RIBEIRO SOBRINHO, por infração ao art. 157, §2º, incisos I, II 
e V, c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo 
do fato, em regime inicialmente fechado. Não foi concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformado com a r. sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação (fl. 189). Nas razões de 
fls. 193/208, em preliminar, argui nulidade absoluta do processo, aduzindo que a causa de aumento pre-
vista no art. 157, §2º, V, do CP, só foi ventilada pela acusação nos memoriais, sem que tenha sido aberto 
prazo para a Defesa se manifestar. De igual modo, assevera que o Acusado teve a defesa cerceada, na 
medida em que não foi requisitado para comparecer à audiência realizada no dia 09.10.2014, quando as 
vítimas foram ouvidas. Assevera ainda, que deve ser declarada a nulidade absoluta do processo, uma 
vez que embora submetido ao exame de insanidade mental e restar comprovado que o Réu tem distúrbio 
psíquico, não teve a pena reduzida, em total descompasso com o que prevê o art. 26, do CP.

No mérito, pugna pela absolvição do Acusado ao argumento de que não há provas da mate-
rialidade e autoria delitivas para manutenção do édito condenatório, eis que as Vítimas não fizeram 
o reconhecimento do Apelante, e, havendo dúvidas acerca da autoria, o correto seria a absolvição. 
Neste ponto, destaca ser o Réu trabalhador e possuir bom comportamento. Subsidiariamente, requer 
seja desclassificada a conduta imputada ao Apelante para o delito de roubo simples tentado, e, por 
conseguinte, reduzida a pena para 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, e 03 
(três) dias-multa. Ao final, prequestiona os arts. 157, §2º, I, II e V, e 70, ambos do CP; art. 564, do CPP 
e art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo, fls. 209/220, pugnando pelo parcial 
provimento do apelo, a fim de que seja reduzida a pena do Apelante, nos termos do art. 26, parágrafo 
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único, do CP.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou opinativo às fls. 239/264, pelo parcial provimento do 

apelo, no mesmo sentido do representante do Ministério Público de 1º grau.
Registre-se, por fim, que apenso aos autos principais consta o Incidente de Insanidade Mental 

do Acusado tombado sob o nº 0122771-50.2009.8.05.0001.

VOTO
I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS - CONHE-

CIMENTO.
Conheço do recurso, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade e proces-

samento.

II- PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL
a) Cerceamento de Defesa - alegação de que a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, 

V, do CP, somente foi ventilada em alegações finais pelo Parquet
Argui o Apelante preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ao argu-

mento de que não teve vista dos autos para se manifestar sobre a causa de aumento prevista no art. 
157, §2º, V, do CP – restrição de liberdade da vítima – que somente foi ventilada pelo Parquet, em 
sede de alegações finais.

Inicialmente, convém registrar que o Réu defende-se dos fatos a si imputados e não da 
capitulação aduzida, de modo que se a causa de aumento estiver narrada na denúncia, não há que 
se falar em cerceamento de defesa, hipótese destes autos, pois consta da denúncia de forma clara 
que o Denunciado, em companhia de um terceiro não identificado, “utilizando-se de arma de fogo, 
obrigaram o Sr. Walson Gagliano de Alvarenga e o Sr. Antônio Avelino da Rocha Junior, a entra-
rem no automóvel ‘Audi, A-3’, placa policial JPG – 0840, pertencente ao primeiro e, após assumir 
a direção do veículo, tendo seu comparsa sentado no banco do carona e ameaçando as vítimas com 
uma arma, dirigiu-se ao Bairro da Garibaldi. Durante o trajeto, após as vítimas entregarem ao 
acusado e seu comparsa, documentos, dinheiro e cartões de crédito, passou uma viatura da Polícia 
Militar com a sirene ligada, intimidando o denunciado a ponto de, após entrarem na Rua Manoel 
Barreto, mandar as vítimas descerem do veículo, enquanto ele e seu comparsa seguiam no carro 
em disparada. (...)”.

Conforme evidenciado, o Acusado teve a ampla oportunidade durante a instrução processual 
de defender-se dos fatos narrados na peça acusatória, razão pela qual rejeito a prefacial.

b) Cerceamento de Defesa – não abertura de prazo para defesa arrolar testemunhas
De início, destaco que revela-se descabida a arguição de nulidade do processo por suposto 

cerceamento de defesa, decorrente da não abertura de prazo para defesa arrolar testemunhas, pois, 
evidencia-se na peça defensiva acostada às fls. 65/66, que o Réu apresentou suas testemunhas, tendo 
postulado, em audiência, a substituição das mesmas, o que restou deferido, consoante doc. de fl. 74.

Também é possível verificar através da certidões de fls. 82v e 88v, as tentativas frustradas do 
Oficial de Justiça em localizar as testemunhas de defesa.

Por fim, consta no termo de audiência de fl. 149, requerimento expresso da Defesa no sentido 
de desistir da oitiva das suas testemunhas, em razão do Acusado não ter fornecido o endereço das 
mesmas e nem arrolar outras em substituição, o que foi deferido pelo Juízo.

Logo, afasto esta prefacial.
c) Cerceamento de Defesa – não requisição de Réu preso para audiência em que as Víti-

mas foram ouvidas
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No que pertine a requisição do Réu para comparecimento à audiência de inquirição das tes-
temunhas, evidencia-se que as Vítimas foram ouvidas na audiência realizada em 09.10.2014, sem a 
presença do Réu. Registre-se ainda, que o patrono constituído pelo Acusado, embora devidamente 
cientificado da solenidade, não compareceu àquele ato, tendo o Magistrado Singular nomeado Defen-
sor ad hoc para representá-lo, consoante termo de audiência de fl. 108.

De fato, inexistem nos autos documentos comprobatórios da requisição do Réu para compare-
cimento à audiência de instrução mencionada, situação que configura nulidade relativa.

Sabe-se que as nulidades relativas estão sujeitas à preclusão, se não for alegada em momento 
oportuno (art. 571, do CPP), e à demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pela parte (art. 563, 
do CPP). Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...). NULIDADE. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS 
REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS RÉUS. ACUSADOS DEVIDAMENTE REPRESENTA-
DOS PELA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
2. O direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não 
comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de 
nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em 
consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 
523 da Súmula do STF (HC 440.492/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado 
em 24/05/2018, DJe 01/06/2018). 3. Na hipótese, os agravantes foram devidamente representados pela 
Defensoria Pública durante a audiência de oitiva das testemunhas e não restou demonstrado o efetivo 
prejuízo à ampla defesa. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.”
(STJ - AgRg no RHC: 52228 RS 2014/0251962-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 
Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

No caso em tela, nota-se que além da defesa não ter demonstrado a ocorrência de qualquer 
prejuízo, a apontada nulidade do ato processual somente foi suscitada em alegações finais, e, repro-
duzida, em sede de apelação.

Deste modo, considerando a extemporaneidade da arguição da nulidade e não evidenciado 
qualquer prejuízo à parte, rejeito a preliminar.

d) Cerceamento de defesa- inobservância ao quanto previsto no art. 26, parágrafo único, do CP
A defesa pleiteia a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa, já que seria o Apelan-

te semi-imputável, e não teve a pena reduzida como prevê o art. 26, parágrafo único do CP.
Divergindo do entendimento esposado pela Defesa, e como bem salienta o Procurador de Jus-

tiça no parecer de fls. 239/264, “a ausência de diminuição de pena no patamar especificado no artigo 
26, parágrafo único do Código Penal não se traduz em causa de nulidade do processo, podendo ser 
reconhecida em reforma da sentença pelo Tribunal.”

Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, e considerando que a 
hipótese é tão somente da incidência e aplicação da causa de diminuição da pena, não há porque de-
clarar nulo o processo, razão pela qual não acolho tal preliminar.

III- MÉRITO
a) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Alega o Recorrente, que não há nos autos provas acerca da materialidade e autoria delitiva, 
mas tão somente indícios que não autorizam a condenação.
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Contrariando os argumentos do Apelante é possível constatar que a materialidade e autoria 
delitivas estão demonstrado nos autos, através do Inquérito Policial nº 311/2005 e de toda prova oral 
colhida dos autos, muito embora tenha o Réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, negado 
a prática delitiva (fls. 62/63  e mídia de fl. 151).

Assim, faz-se necessário analisar o depoimento das Vítimas Antônio Avelino da Rocha Junior 
e Walson Gagliano de Alvarenga, que, ouvidos nas duas fases de persecução penal, reconheceram 
o Réu, como um dos indivíduos que lhes assaltaram no dia 29.11.2005, e narraram com detalhes os 
fatos, conforme se verifica nos depoimentos em juízo:

A Vítima Antônio Avelino da Rocha Junior, disse que estava na frente do escritório em que traba-
lhava, conversando com seu amigo ALVARENGA, quando foram abordados pelos assaltantes anun-
ciando que “perdeu, “perdeu”, “é um assalto”, mandou o depoente e seu amigo entrarem no carro; que 
somente um estava armado; que o que estava desarmado é o que foi mostrado na imagem e comandava 
a ação; que também foi este quem dirigiu o carro sem qualquer dificuldade, embora fosse um carro 
importado; que as vítimas ficaram no banco de trás, o outro indivíduo sentou no banco da frente do 
carona, voltado para o banco traseiro com arma pedindo carteira, cartão, etc., que eles faziam terro-
rismo; usavam bastante o celular; que o assalto teve início no Rio Vermelho, pegaram a Garibaldi, 
depois subiram a ladeira em direção a Graça, sempre falando com alguém ao telefone, fazendo pressão; 
quando chegaram próximo a Graça, os indivíduos avistaram a polícia, que o depoente viu nessa hora, 
que o Acusado sabia mesmo dirigir, pois corria bastante; que o aspecto do Acusado é de “Mauricinho”; 
que logo depois liberaram o depoente e seu amigo, os quais se dirigiram para o posto policial; que fez 
o reconhecimento do Réu na Delegacia, através de fotografias, que seria a mesma imagem cons-
tante à fl. 18, destes autos; que ele era a pessoa que conduzia o veículo; que do depoente levaram uma 
sacola contendo documentos; um aparelho celular, e salvo engano, um relógio.

A Vítima Walson Galiano de Alvarenga, declarou que no final do dia saiu do escritório e ficou na 
porta conversando com seu colega AVELINO, que um pouco depois, chegaram dois elementos anun-
ciando o assalto dizendo “perdeu”, “perdeu”, que o outro rapaz veio na direção do depoente e Júlio na 
direção de Avelino; que o outro indivíduo lhe apontou a arma e mandou entrar no carro; que resistiu 
para entrar no carro até que Júlio mandou seu comparsa atirar no depoente; que por esta razão cumpriu 
o que lhe foi determinado e entrou no veículo; que foi para o banco de trás, que Júlio assumiu a direção 
do carro, o outro indivíduo sentou na frente no banco do carona, mas voltado com a arma para o banco 
de trás, onde estava o depoente e AVELINO; que entregou o celular, relógio, etc; que saíram do Rio 
vermelho, tomou a Garibaldi; que Júlio era quem falava o tempo todo fazendo terrorismo; que a todo 
tempo Júlio falava com alguém no celular, dando a impressão de que estavam sendo acompanhados; 
que, em seguida, subiu a ladeira, como quem vai para a Federação, tomou o sentido da Graça, quando 
passou uma viatura da PM em sentido contrário, que ligou o giroflex e retornou, aí o Acusado entendeu 
que tinha dado algum problema; o indivíduo acelerou em fuga, depois liberou o depoente e seu amigo; 
que não recuperou o celular e nem o relógio; que não se recorda se levou alguma quantia sua; que o 
veículo foi deixado junto ao Shopping Barra, aberto e sem a chave; que fez o reconhecimento do Réu 
e do outro indivíduo na Delegacia através de foto; que a pessoa que reconheceu é a mesma da 
fotografia de fl. 18 dos autos;

Da análise dos depoimentos acima, nota-se que as declarações dos Ofendidos são harmônicas 
e coerentes, restando esclarecida como se deu a ação criminosa. Ressalte-se, que o crime ocorreu em 
29.11.2005 e os Ofendidos foram ouvidos, em juízo, em 09.10.2014, ou seja, quando já passados quase 09 
(nove) anos, mas atribuem com firmeza a autoria delitiva ao Réu e a um terceiro que não foi identificado.

Diante da prova oral produzida, a tese defensiva de que a autoria estaria baseada em elementos 
indiciários não merece guarida. Convém destacar, que os crimes contra o patrimônio são geralmente 
perpetrados na clandestinidade, tendo a palavra da vítima relevante valor probante e deve prevalecer 
sobre a do Réu, quando firme e amparada pelos demais elementos coligidos, porquanto foi quem sofreu 
o prejuízo e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça.

Nessas circunstâncias, resta inviabilizado o acolhimento do pleito absolutório, porquanto o 
conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao envolvimento do Réu na empreitada delitiva. Por 
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conseguinte, afasta-se a pretendida aplicação do princípio in dubio pro reo.

b) DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARA 
O CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO

Argumenta a Defesa, que não há nos autos provas suficientes para a configuração das causas 
de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso I, II, e V, do CP, razão pela qua a conduta deve ser des-
classificada para a figura do roubo simples.

Da análise dos relatos das Vítimas acima transcritos, é possível concluir que o Apelante e 
outro indivíduo não identificado abordaram as Vítimas quando conversavam na frente do escritório 
em que trabalhavam, localizado no Rio Vermelho, e mediante uso de arma de fogo anunciaram o 
roubo, obrigando os Ofendidos a entrarem no veículo de propriedade da Vítima Walson Gaglia-
no de Alvarenga. Infere-se ainda, que o Réu assumiu a direção do veículo, indo em direção a Ga-
ribaldi e depois a Graça, sendo que durante esse percurso, o outro indivíduo, com arma em punho, 
recolheu os pertences pessoais das Vítimas.

Como se vê, restou seguramente demonstrado pela prova judicializada que o delito foi prati-
cado em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo e que as Vítimas tiveram sua liberdade 
privada por um período de tempo maior que o necessário para a subtração dos bens, circunstâncias 
que justificam a incidência das respectivas majorantes.

No que tange a modalidade do delito, consumado ou tentado, sabe-se que o crime de roubo 
consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante grave 
violência ou ameaça.

No caso em tela, restou amplamente comprovada a subtração dos bens pessoais das Vítimas, 
tais como, celular, relógio e o Veículo, este último abandonado pelos criminosos próximo ao Sho-
pping Barra, restando assim caracterizada a inversão da posse, não havendo que se falar em tentativa.

Diante desse contexto, mantém-se a condenação do Apelante, pela prática do crime pre-
visto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

c) DO CONCURSO FORMAL
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação do concurso formal de crimes, contudo, sem razão, 

pois conforme evidenciado alhures, o crime foi praticado em um mesmo contexto fático, em que o 
Réu e seu comparsa, mediante uma só conduta, violaram patrimônio distinto de duas vítimas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REDUÇÃO DA PENA-
-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO. 
QUANTIDADE DE ESFERAS PATRIMONIAIS ATINGIDAS. TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA 
DA PENA. DUAS MAJORANTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
EXASPERAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABI-
LIDADE. CONSTRANGIMENTO PARCIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas 
diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, 
visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações prati-
cadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal 
de crimes.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir para 1⁄5 a fração de 
aumento da reprimenda pelo concurso formal.
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(HC 319.513⁄SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07⁄04⁄2016, 
DJe 20⁄04⁄2016)

Desta forma, reputo correta a aplicação do concurso formal.

d) DA DOSIMETRIA DA PENA
A pena mínima prevista para o delito de roubo é de 04 (quatro) anos de reclusão.
d.1. Primeira Fase- Pena Base:
Observa-se que o Julgador Singular exasperou a pena base do Apelante em 08 (oito) 

meses, valorando negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e 
personalidade do agente), ambas motivadas pela condição de reincidente do Réu, demonstrada 
nos autos de Execução da Pena nº 0881451-84.2009.8.05.0001, em trâmite na 2ª Vara de Exe-
cuções Penais.

Na oportunidade, ressaltou que o Réu apresenta personalidade dissonante com a obediência 
das leis e do convívio social, tendo em vista que, após a primeira condenação, continuou delinqüindo, 
mesmo em cumprimento provisório de pena, possuindo, atualmente cinco condenações, todas com 
trânsito em julgado.

Entretanto, convém destacar que dessas condenações, pelo menos 03 (três), referem-se à fatos 
anteriores ao ora em apuração, admitindo-se à valoração negativa dos antecedentes e personalidade 
do agente, assim como a elevação da pena na segunda fase (reincidência), sem que isso configure bis 
in idem. Confira-se:

“A primeira condenação, imposta pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Fribur-
go-RJ, ação penal nº 10.778/99, pela prática de delitos tipificados no art. 157, § 2º, II (duas vezes), e art. 
157, § 2º, II, c/c 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, ocorridos em 01.09.1999, à pena 
privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial 
semiaberto, sendo primário.”
“A terceira condenação, imposta pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salva-
dor-BA, ação penal nº 0126343-53.2005.8.05.0001 (antigos 851717-1/2005 e 14922/05), pela prática de 
delito tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, ocorrido em 08.01.2004, à pena privativa de 
liberdade de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo reincidente 
em crime doloso.”
“A quinta condenação, imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-
-BA, ação penal nº 0000667-60.2002.8.05.0079, que teve curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Eunápolis-BA, pela prática de delitos tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V, e 
art. 158, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, ocorridos em 24.07.2002, à pena privativa 
de liberdade totalizada de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo rein-
cidente em crime doloso.”

Assim sendo, considero idônea a fundamentação do Juízo de Origem para exasperar a pena base.
No que pertine ao quantum do aumento, verifica-se que a pena foi elevada em 08 (oito) meses. 

Considerando que não houve recurso do Ministério Público e em observância ao princípio da non 
reformatio in pejus, mantenho a pena base fixada na sentença, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) 
meses de reclusão.

d.2. Segunda Fase – Pena Provisória
Diante da incidência da agravante da reincidência, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto),  

pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão.
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d.3. Terceira Fase – Pena Definitiva:
Na terceira etapa, ponderou o MM. Juiz que “não restou dúvidas quanto a divisão de tarefas 

existentes entre os dois indivíduos, cabendo ao réu conduzir o veículo, enquanto a função de seu 
comparsa era manter as vítimas sob a mira do revólver, exigindo a entrega dos bens, bem como ame-
açaram as vítimas de morte para que entrassem no carro, privando suas liberdades.”

Assim, considero fundamentada e adequada a exasperação da pena em 1/2 (metade), alcan-
çando a reprimenda o patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Contudo, ao exame dos autos, evidencia-se que o Juiz Singular ao prolatar a sentença, não 
apreciou o resultado do laudo psiquiátrico encartado às fls. 15/19, dos autos de Insanidade Mental do 
Acusado de nº 0122771-50.2009.8.05.0001, em apenso.

Registre-se, por oportuno, que o referido incidente foi arguído em 11.09.2009, pelo Advogado 
Marcelo Corbacho Neves dos Santos, sendo que após a apresentação do laudo de fls. 15/19, foi deter-
minado o seu apensamento aos autos principais. Verifica-se, entretanto, que a sentença fora prolatada 
em 01.11.2017, sem o cumprimento da referida diligência pelo Cartório, o que certamente, inviabilizou 
a manifestação do juízo a esse respeito.

Tal irregularidade foi constatada nesta instância revisora, razão pela qual determinou-se o 
apensamento do incidente, consoante despacho de fl. 265.

Ademais, sabemos que o Magistrado não está adstrito ao laudo pericial, porém, em casos 
como o ora em exame, entendo que não há como desconsiderar as conclusões a que já chegaram 
os peritos.

Segundo o laudo pericial  de fls. 15/19 (apenso nº 012271-50.2009.8.05.00001), o Réu “é por-
tador de patologia psíquica compatível com o diagnóstico classificado na CID 10 como F60.3. 
Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional, em comorbidade com uso de subs-
tâncias ilícitas, que caracteriza o CID F19.2.. Transtorno Mental e Comportamental devido ao 
uso de múltiplas substâncias. Síndrome de Dependência, condições de perturbação da saúde 
mental, estava por este motivo à época do evento delituoso, privado da plena capacidade de en-
tendimento e autodeterminação.”

Estabelece o art. 26, parágrafo único, do Código Penal:

“Art. 26- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação 
de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

No caso, restou demonstrada pela perícia de fls. 15/19, do apenso próprio, que o Réu, à época 
dos fatos, estava privado de plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se autode-
terminar de acordo com esse entendimento (vide resposta aos quesitos 08 e 09), impondo-se o reco-
nhecimento da semi-imputabilidade, prevista no art. 26, parágrafo único, do CP.

No que se refere à fixação do quantum a ser reduzido da pena, o Superior Tribunal de Justiça 
já decidiu que tal fração deverá observar “o grau de incapacidade do réu de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento “ (HC 259.319/SP, Rel. Ministra Lau-
rita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013).

Assim, estando demonstrado que o comprometimento parcial da capacidade de entendimento 
e de autodeterminação do Apelante é proveniente de dependência química, que se trata de ato volun-
tário do Acusado, aplico-lhe a fração redutora mínima de 1/3 (um terço), conduzindo a pena para 05 
(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
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Por derradeiro, mantenho a fração de aumento em 1/6 (um sexto), em razão do concurso for-
mal de crimes, perfazendo a pena definitiva o montante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 
(seis) dias de reclusão.

Considerando a condição de reincidente do Apelante, reconhecida pelo Juiz Singular e devi-
damente fundamentada na decisão impugnada, mantenho o regime fechado para cumprimento 
inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, do CP.

IV- DO PREQUESTIONAMENTO
Em relação ao prequestionamento dos arts. 70 e 157, I, II e V, do CP; 564, do CPP; e 5º, incisos 

LIV, LV e LVII, da CF, suscitados pela Defesa, cabe assinalar que o posicionamento constante do pre-
sente decisum decorre da interpretação desta Relatoria, ao apreciar as matérias postas em discussão, 
não estando obrigada a fazer referência expressa as teses e artigos suscitados pelas partes.

V- CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimen-

sionar a pena imposta ao Apelante, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 06 (dias) 
dias, a ser cumprida no regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos a sentença de primeiro grau.

*****

(TJBA – Apelação nº 0023679-65.2010.8.05.0001. Primeira Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma Relator: Des. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 20/03/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICA-
DO PELA LESÃO GRAVE. ARTIGO 157, § 3.º, PRIMEIRA PARTE DO CÓDIGO 
PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CAPITULADA NA PRI-
MEIRA PARTE DO § 3.º DO ARTIGO 157 DO CPB. ACOLHIMENTO. QUA-
LIFICADORA QUE SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO A VIOLÊNCIA 
EMPREGADA NO ROUBO ENSEJA LESÕES CORPORAIS GRAVES AO 
OFENDIDO. INEXISTÊNCIA PROBATÓRIA DA NATUREZA DAS LESÕES 
SOFRIDAS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A OCOR-
RÊNCIA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS NOS §§ 1.º E 2.º DO ARTIGO 129 DO 
CPB. EVENTUAL EXAME PERICIAL REALIZADO QUE NÃO FOI ACOSTA-
DO AOS AUTOS. EXEGESE DOS ARTIGOS 158, 167 E 168 DO CPPB. IMPE-
RIOSA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES AO CRIME PREVIS-
TO NO ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I, II E V DO CPB.
IMPOSITIVA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. FAVORABI-
LIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENAS-
-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUAN-
TE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPB. SÚMULA 231 DO STJ. 
SANÇÕES EXASPERADAS NA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) NA TERCEI-
RA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
ANTE AS PECULIARIDADES DO CRIME.
APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA 
AFASTAR A QUALIFICADORA DESCRITA NO ARTIGO 157, § 3.º DO CPB, 
SUBSISTINDO A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO 
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NO ART. 157, § 2.º, INCISO I, II E V, DO CPB, E REDIMENSIONAR AS PENAS 
DEFINITIVAS DOS APELANTES PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 
(QUINZE) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
CONCESSÃO EX OFFICIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR 
DO CODENUNCIADO QUE NÃO RECORREU. CONCURSO DE AGENTES. 
DECISÃO DO RECURSO QUE SE APROVEITA. ARTS. 654, § 2.º, E 580, 
AMBOS DO CPP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.°  0023679-

65.2010.8.05.0001, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes 
THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS e ANDERSON DA SILVA PEREIRA e Apelado o MI-
NISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação in-
terposto e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para AFASTAR a qualificadora descrita no art. 
157, § 3.º do CPB, subsistindo a condenação dos Recorrentes THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS 
e ANDERSON DA SILVA PEREIRA pela prática do crime previsto art. 157, § 2.º, inciso I, II e V, 
do CPB. Outrossim, com fulcro nos arts. 654, § 2.º, e 580, ambos do CPP e art. 256 do RITJBA, EX 
OFFICIO, CONCEDE-SE ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor de EDJAMAR MACE-
DO DOS SANTOS, para, igualmente, AFASTAR a qualificadora descrita no art. 157, § 3.º do CPB, 
subsistindo sua condenação pelo cometimento do delito do art. 157, § 2.º, inciso I, II e V, do CPB. Por 
conseguinte, REDIMENSIONAM-SE as sanções infligidas aos Réus, para condená-los, definitiva-
mente, cada um, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) 
dias-multa), cada um no valor mínimo legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos Réus THIAGO SAMPAIO DOS SAN-

TOS e ANDERSON DA SILVA PEREIRA, por intermédio de seus Patronos regularmente consti-
tuídos, em irresignação aos termos da Sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito 
da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que, julgando procedente a Denúncia contra eles 
oferecida, condenou-os pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3.º, do Código Penal, ao cum-
primento das seguintes reprimendas:

THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semia-
berto, e 30 (trinta) dias-multa, sendo dispensado o pagamento da pena pecuniária;
ANDERSON DA SILVA PEREIRA, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 
e 30 (trinta) dias-multa, sendo dispensado o pagamento da pena pecuniária.

Narra a Denúncia, em síntese, que no 28.02.2010, por volta das 21:30 horas, a CENTEL avisou 
aos Policiais que faziam ronda nas imediações do bairro de Tancredo Neves, que estava ocorrendo 
um assalto em um supermercado, no bairro de São Gonçalo. Ao deslocarem para o local indicado, 
os Policiais perceberam uma aglomeração em frente ao “Supermercado Mattos”, sendo informados 
que, no interior do referido estabelecimento, encontravam-se três assaltantes, que mantinham reféns 
funcionário do supermercado. Além disso, dois meliantes já haviam trocado tiros com os seguranças 
do local e fugido logo após cometerem o delito.

Consta na Exordial que, somente com achegada da imprensa, na forma por eles exigida, os 
Denunciados, juntamente com Edjamar Macedo dos Santos,  se entregaram e liberaram os reféns, 
fazendo, ainda, a entrega de três armas de fogo.
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Assim, o Parquet Estadual denunciou os Acusados THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS, 
ANDERSON DA SILVA PEREIRA e Edjamar Macedo dos Santos como incursos nas penas do art. 
157, § 2.º, incisos I, II e V, e § 3.º, c/c o art. 288, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 24.03.2010 (fl. 72).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, foi 

proferido o Édito condenatório acima mencionado (fls. 235/243).
Inconformado, o Réu THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS interpôs Recurso de Apelação à 

fl. 254, e, nas razões de fls. 339/343, pugna pela reforma da Sentença, apenas no tocante à dosimetria 
da sanção privativa de liberdade, a fim de que seja esta reduzida, fixando-se, ainda, o regime aberto 
como inicial ao seu cumprimento.

O Denunciado ANDERSON DA SILVA PEREIRA, outrossim, manejou o Apelo de fl. 266. 
Nas razões recursais de fls. 284/288, reclama a reforma do Édito condenatório, com o afastamento 
das qualificadoras previstas no § 2.º, incisos I, II e V e § 3.º, do art. 157 do CPB. Requer, ainda, o re-
conhecimento da causa de diminuição concernente à tentativa.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões às fls. 292/300 e 351/357, pug-
nando pelo desprovimento dos Apelos e a consequente manutenção da Sentença guerreada em 
sua inteireza.

Oportunizada sua manifestação, a Procuradora de Justiça  opinou pelo conhecimento e impro-
vimento dos Recursos (fls. 305/313 e 361).

VOTO
Integra o presente voto o Relatório submetido à apreciação da Exma. Desembargadora Revisora.
Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilida-

de, nos moldes do art. 593, caput, do CPPB, impõe-se o conhecimento dos Recursos manejados pelo 
Réus THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS e ANDERSON DA SILVA PEREIRA

De logo, verifica-se que os Recorrentes não questionaram as provas da materialidade e 
da autoria do delito de Roubo descrito na Exordial Acusatória. As insurgências relacionam-se 
com a incidência da qualificadora capitulada na primeira parte do § 3.º do art. 157 do CPB, que 
se configura quando a violência empregada pelo agente para a perpetração da subtração de 
coisa alheia móvel enseja lesão corporal de natureza grave e aspectos atinentes à dosimetria 
da pena.

Pois bem, da análise do caso trazido ao acertamento jurisidicional, constata-se que a prova tes-
temunhal indica efetivamente que os Apelantes, juntamente com o Cosentenciado Edjamar Macedo 
dos Santos, subtraíram determinada quantia em dinheiro do estabelecimento comercial “Supermer-
cado Mattos”, utilizando-se, para tanto, de grave ameaça e de violência, esta consolidada na imobili-
zação física de um vigilante e na deflagração de disparos de arma de fogo, vindo o gerente do aludido 
comércio, de nome Edvaldo José dos Santos Júnior, a ser atingindo por um tiro.

Sucede que, não obstante o teor dos depoimentos das testemunhas da Acusação, ne-
nhuma das provas amealhadas nos fólios indica o grau de intensidade da lesão provocada na 
referida vítima, inexistindo qualquer prova pericial ou relatório médico nesse aspecto. Dian-
te disso, assiste razão à Defesa quando afirma não se encontrar demonstrada a qualificadora 
em comento.

Sobreleve-se ser imprescindível a comprovação de que a lesão corporal decorrente do Roubo 
perpetrado pelo agente seja de natureza grave ou até mesmo gravíssima (conforme previsão do art. 
129, §§ 1.º e 2.º do CPB) a fim de que reste configurada a qualificadora descrita na primeira parte do § 
3.º do art. 157 do CPB, eis que, como cediço, a lesão corporal leve encontra-se absorvida pelo próprio 
delito contra o patrimônio. Sobre o tema, dilucida Cezar Roberto Bitencourt18

18. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3, 8ª edição revista e ampliada. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 121.
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A lesão grave qualificadora do roubo é aquela tipificada nos §§ 1º e 2º do art. 129, que, necessariamen-
te, deve decorrer, pelo menos, de culpa do agente (art. 19). Assim, se, ao praticar um roubo, o sujeito 
ativo causar lesões corporais leves, não responderá por elas, que ficam absorvidas pelo roubo, subsu-
midas na elementar violência. Contudo, se essas lesões forem de natureza grave (§§ 1º e 2º - graves 
ou gravíssimas), responderá pelo crime do art. 157, § 3º, primeira parte, independentemente de tê-las 
produzido dolosa ou culposamente. É indispensável, evidentemente, que a gravidade da lesão seja 
comprovada mediante perícia.

A imperiosa constatação da gravidade das lesões corporais mediante prova técnica decorre, 
sobretudo, da exegese dos arts. 158, 167 e 168, caput e §§, ambos do CPPB, os quais indicam que a 
prova testemunhal não poderá suprir a ausência de exame de corpo delito nos casos em que a infração 
deixar vestígios, salvo quando estes houverem desaparecido.

No caso concreto, sublinhe-se a ausência de indicação quanto ao desaparecimento dos vestí-
gios, já que tratou-se de vítima sobrevivente, a qual foi socorrida ainda no local do crime e levada para 
atendimento médico em hospital. Outrossim, segundo a prova oral, o gerente retornou, normalmente, 
ao trabalho menos de trinta dias após o incidente, ao revés, pois, das hipóteses de gravidade descritas 
no § 1.º do art. 129 do CPB.

No ponto, é de se observar ainda que, conquanto pareça inexistir dúvidas acerca do efetivo 
ferimento do gerente conhecido como Júnior, as circunstâncias deste ocorrido não estão definidas de 
maneira unânime dos autos, em razão de as testemunhas terem apresentado versões diferentes sobre tal 
dinâmica – de logo se ressaltando que esta vítima não foi ouvida em nenhuma das fases do processo. 
Veja-se.

Moacir Claudiano dos Santos Júnior (fls. 128/129), funcionário do supermercado, descreveu 
que, encerradas as atividades na loja, quando já estava pronto para sair, foi alertado por seu cole-
ga Vinícius de que havia uma movimentação indicativa de assalto no local, tendo ambos, então, 
se abaixado atrás do balcão do açougue. Ouviu gritos e frases como “vamos, passe o dinheiro” e 
“você vai morrer, você vai morrer”. Presenciou o momento em que os assaltantes subiram para o 
escritório e ouviu um estampido de arma de fogo. Concluído o assalto, permaneceu-se um silêncio 
de aproximadamente quarenta minutos, tendo Júnior descido as escadas, mas não chegou a ver se 
ele estava baleado. Somente após soube que o gerente foi ferido com o disparo de arma de fogo 
e apenas constatou tal ocorrido depois que Júnior saiu do hospital Roberto Santos, por conta do 
ferimento ter se localizado na região abdominal, tendo ele permanecido internado por aproxima-
damente um mês. Não soube dizer a quantia em dinheiro subtraída do estabelecimento. Afirmou 
que eram mais ou menos 05 (cinco) assaltantes, viu um deles com arma na mão e outro trajando 
bermuda amarela, mas não saberia reconhecê-los pois não viu seus rostos. Soube, ainda, ter havido 
uma troca de tiros, apesar da impossibilidade de precisar se esta ocorreu entre os assaltantes e os 
vigilantes ou entre aqueles e terceiros.

Lismar Carneiro dos Santos  (fls. 130/131), Policial Militar, estava de plantão quando recebeu, 
via CENTEL, a informação acerca do assalto no supermercado Matos, tendo a Guarnição se desloca-
do, de imediato, até o local, onde os assaltantes já mantinham reféns. O Tenente Oficial Coordenador 
foi responsável pela negociação, que se desenvolveu do lado de fora do estabelecimento, sendo exigida 
pelos assaltantes a presença da imprensa. A negociação teve êxito com a rendição dos meliantes, en-
trega de 03 (três) armas de fogo por eles utilizadas e do dinheiro então subtraído – não se recordando 
do valor desta quantia. Que a ação foi praticada por 05 (cinco) indivíduos, dentre eles os Denunciados 
que foram presos em flagrante, ao passo que 02 (dois) assaltantes conseguiram fugir após troca de 
tiros com um dos seguranças provavelmente do mercado. Acerca do funcionário baleado, disse que 
este não se encontrava no local, pois havia sido socorrido e encaminhado ao hospital. Além disso, 
não soube informar se o tiro que o atingiu partiu dos seguranças ou de um dos acusados, sendo certo, 
apenas, que os Policiais Militares não efetuaram disparos.
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O PM André Poriuncula Alaya Esteves (fls. 134/135) ratificou o depoimento do PM Lismar 
e acrescentou ter tido ciência, pela CENTEL, que houve uma troca de tiros entre os assaltantes e os 
vigilantes, sendo que dois daqueles conseguiram fugir com algumas sacolas do dinheiro roubado. 
Frise-se que ambos os agentes não tiverem dúvidas acerca do reconhecimento dos Acusados.

Agnaldo José Gonzaga (fls. 132/133), também funcionário, estava dentro do estabelecimento, 
quando um do seguranças, Alex, que se encontrava do lado externo, foi rendido pelos assaltantes e obri-
gado a adentrar ao supermercado, quando, então, anunciaram o assalto. Foi dada a ordem de que todos 
os funcionários deitassem no chão. Que percebeu que Alex estava com o nariz sangrando. Os assaltantes 
indagaram ao gerente, Júnior, sobre dinheiro, sendo este agredido ao dizer que não existia dinheiro ali. 
Ato contínuo, os assaltantes começaram a procurar dinheiro, bagunçando o interior da loja, ameaçando 
o gerente de morte; ao encontrarem certa quantia, dispararam um tiro contra o gerente, atingindo-o nas 
costas, acusando-o de ter ele mentido. Tentaram, então, evadir do local,  mas o vigilante reagiu e apenas 
dois lograram fugir, sendo os demais forçados a retornar para o supermercado. Os três assaltantes pas-
saram a fazer os funcionários de refém, sendo a testemunha um deles. Os meliantes apenas se renderam 
com a chegada a polícia e da imprensa, durando toda a ação aproximadamente, uma hora. Não teve con-
dições de identificar o agente que efetuou o disparo que atingiu o gerente. Disse que parte do dinheiro 
subtraído foi levado pelos dois assaltantes que conseguiram fugir.

Eduardo Guimarães de Matos (fls. 158/159), proprietário do estabelecimento, não estava 
no local no momento do delito, chegando ao supermercado quando a ação criminosa já estava em 
andamento. Afirmou que o prejuízo atingiu o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
sendo recuperados, aproximadamente, apenas R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e objetos 
como notebooks, televisões. Relatou que “durante a fuga dos outros dois meliantes, o gerente, de 
nome Edvaldo José dos Santos Júnior, foi ferido no estômago e de raspão no olho; que Júnior, o 
gerente, ficou cerca de 20 (vinte) dias internado no Roberto Santos, onde correu risco de vida […] 
que durante a fuga os bandidos ainda saíram atirando a esmo tendo atingido um transeunte que 
também ficou hospitalizado no Roberto Santos, permanecendo com problemas até hoje”. Reconhe-
ceu os Acusados e não possuiu dúvidas quanto a identidade destes. Ainda, salientou que somente 
havia um segurança do estabelecimento no local e que ele não estava armado, e que chegou a seu 
conhecimento a informação de que “os Policiais que estavam passando no local trocaram tiros com 
os meliantes”.

Vinícius Santana de Menezes (fl. 160) era repositor e estava no estabelecimento no momento 
do assalto, mas permaneceu escondido durante toda a ação. Disse que chegou a ouvir tiros dentro do 
supermercado, mas não teceu detalhes destes disparos. Afirmou que o mercado possuía um seguran-
ça, de nome Alex, existindo, ainda, seguranças no bairro.

Erivaldo Fraga de Oliveira (fls. 161/162) estava na seção próxima ao caixa do supermercado 
e “viu os três acusados que retornaram ao mercado após a troca de tiros com os seguranças da rua; 
que eram cinco meliantes, sendo que dois ganharam fuga levando uma quantia em dinheiro, tendo 
ambos trocado tiros com a Polícia; que ainda atiraram em direção ao depoente que, por sorte, não 
foi atingido, uma vez que se jogou no chão; que foi levado para a sala de Júnior, onde fica o dinheiro, 
dizendo que iria tocar fogo em todo mundo se não achasse o dinheiro; que encontraram o dinheiro e 
nessa oportunidade deflagraram um tiro contra a pessoa de Júnior, que foi atingido no abdômen […] 
que todos se encontravam armados com revólver calibre 38 e o que atirou contra o depoente se en-
contrava com um revólver calibre 32, que era o mais alto”. Que o segurança que trocou tiros com os 
dois assaltantes, na parte externa do estabelecimento, é conhecido como Magu, responsável por fazer 
ronda em vários mercados. Outrossim, reconheceu todos os Réus em audiência.

Alex Costa de Oliveira (fls. 164/165) narrou ter sido surpreendido por um indivíduo, armado, 
que o mandou não correr e o levou para dentro da loja, sendo obrigado a deitar no chão. Foi, então, 
revistado, à procura de arma – já que, por exercer várias funções no estabelecimento, era confundido 
com segurança –, mas não estava armado. Os assaltantes fizeram o gerente de refém e arrombaram 
três salas na parte superior da loja. Um dos meliantes gritou “poca, poca”, “momento em que o de-
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poente fechou os olhos, tendo um deles atirado contra ao gerente, tendo o depoente ouvido um es-
tampido, tendo então todos saído do estabelecimento, enquanto o gerente colocava a mão no local do 
ferimento. Tanto a testemunha quanto o gerente, segundo relatou, foram a todo momento ameaçados 
de morte, acaso não entregassem o dinheiro.

De qualquer sorte, como alhures mencionado, é indubitável que o ato criminoso causou con-
sequências lesivas à integridade física da vítima. No entanto, repise-se, a gravidade da lesão por ela 
sofrida não foi pontuada como grave ou gravíssima (nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 do CPB) por 
qualquer prova pericial, o que afasta, por conseguinte, a incidência da sobredita qualificadora.

Isto posto, em razão da falta de comprovação da natureza das lesões sofridas pela vítima, 
é de rigor dar provimento ao Apelo defensivo, reformando-se a Sentença de fls. 235/243, para 
afastar a qualificadora prevista no § 3.º do art. 157 do CPB.

Sob este viés, impõe-se, ainda, nos termos dos arts. 654, § 2.º, e 580, ambos do Código de 
Processo Penal, e art. 256 do RITJBA, a concessão, de ofício, de ordem de Habeas Corpus em 
favor do Réu Edjamar Macedo dos Santos, para igualmente afastar a sobredita qualificadora, 
porquanto também condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3.º, do Código Penal, 
malgrado não haja interposto Recurso de Apelação.

Afastada a referida qualificadora, é indiscutível a subsistência do delito de Roubo majorado 
pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2.º, 
incisos I, II e V do CPB), cuja prática restou amplamente demonstrada pelas provas colacionadas ao 
caderno probatório.

No ponto, relevante minudenciar a efetiva incidência das aludidas causas de aumento do 
crime de Roubo na espécie, notadamente considerando ter sido a presença destas também objeto de 
insurgência recursal.

In casu, as provas produzidas em fase judicial, avigorando aquelas realizadas extrajudicial-
mente, indicaram que a grave ameaça exercida para a prática do crime de Roubo foi difundida, tam-
bém, pelo uso de uma arma de fogo, em concurso de pessoas, sendo a liberdade das vítimas restrin-
gida durante a execução do crime.

Consoante demonstrado nos autos, no ato de rendição, os Réus entregaram as armas de fogo 
utilizadas na empreitada delituosa, bem como parte do material subtraído do interior do estabele-
cimento comercial.

Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão atesta a retenção, pela Autoridade Policial, dos 
seguintes objetos (fl. 20): 01 (um) notebook, marca Sony VAio; 01 (um) aparelho celular, marca Mo-
torola, cor preta; a importância de R$ 2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais); 04 (quatro) 
sacolas, cor preta, tipo malote para colocar dinheiro; 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, 
numeração 173382, marca Taurus; e 02 (duas) armas de fogo, tipo revólver, calibres .38, marca Tauros, 
sendo uma sem numeração visível e outra n.º 1294686.

Inobstante a apreensão dos artefatos bélicos, não consta nos fólios informação de realização 
de perícia técnica nas armas de fogo. Esta circunstância, contudo, não constitui óbice à caracterização 
da respectiva majorante, porquanto a potencialidade lesiva do armamento restou evidenciado com ro-
bustez pela prova testemunhal, que indicou terem os assaltantes efetuados diversos disparos, a ponto, 
inclusive, de lesionar uma das vítimas.

É de trivial sabença, aliás, que a remansosa jurisprudência dos Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça perfilha-se no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da 
arma utilizada no aludido crime patrimonial para fins de configuração da majorante do art. 157, § 2.º, 
inciso I, do CPB. Destaquem-se, assim, os seguintes julgados:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da 
arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, 
§ 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator mi-
nistro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte. 
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(STF - HC 96985, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE 
ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente 
impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros 
elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, jul-
gado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE 
FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, 
do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utili-
zação no roubo. Precedentes.
2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização 
da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar 
a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1615050/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Evidente, outrossim, a pluralidade de sujeitos no caso em tela, os quais cooperam, material 
ou moralmente, para o cometimento do delito. No dizer do emérito Cezar Roberto Bittencourt19, o 
reconhecimento da respectiva majorante necessita da análise dos princípios orientadores do instituto 
do concurso de pessoas, “especialmente considerando que um sistema jurídico não pode abrir mão da 
harmonia e coerência”. E, segundo o autor:

Coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal [...] É des-
necessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na 
ação comum. É a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração 
penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando o caráter de cri-
me único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um 
todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos 
pratiquem o mesmo ato executório. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura 
típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.

Para o reconhecimento dessa causa de aumento de pena apenas é imprescindível a constata-
ção do cometimento do delito por uma pluralidade de sujeitos, ainda que algum deles não tenha sido 
identificado. Inclusive, nesse sentido, o notável Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo 
suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no 
caso, vez que tanto a vítima como a testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes 
na prática delitiva. Precedentes (...)
(STJ – HC 169.151/DF. Relator: Ministro Og Fernandes. Órgão Julgador: Sexta Turma. Julgamento: 
22/06/2010. Publicação: DJ e 02/08/2010)

No que tange à necessidade de se conferir um tratamento mais rigoroso, a partir da imposição 
19. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3: dos crimes contra o patrimônio até dos crimes contra o sentimento 
religioso e o respeito aos mortos. 8ª edição revista e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 64/65.
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de penas mais severas aos agentes que atuam em concurso, leciona o emérito penalista Cezar Roberto 
Bittencourt, fazendo analogia ao crime de Furto Majorado20 

Ora, não podemos esquecer o fundamento político dessa qualificadora: a presença e a participação de 
mais de uma pessoa asseguram o êxito do empreendimento, garantem maior danosidade da conduta, 
aumentam a periculosidade dos meliantes e, em contrapartida, enfraquecem a defesa da vítima e au-
mentam o risco da vulnerabilidade patrimonial.

No caso em testilha, todo o contexto então edificado demonstra que os Réus THIAGO SAM-
PAIO DOS SANTOS, ANDERSON DA SILVA PEREIRA e EDJAMAR MACEDO DOS SANTOS, 
de qualquer forma, contribuíram relevante e diretamente na execução do delito de Roubo majorado. 
Afinal, o arcabouço probatório carreado aos autos fornece segurança para afirmar que os Acusados 
e seus dois comparsas – que conseguiram se evadir do local – perpetraram as condutas delitivas em 
um mesmo contexto, em unidade de desígnios, o que fica evidenciado pela divisão de tarefas e coor-
denação entre os agentes.

Ademais, certo é que, in casu, as vítimas foram privadas de suas liberdades durante considerá-
vel lapso temporal, mantidas reféns dentro do estabelecimento comercial alvo do assalto até a Polícia 
lograr êxito na negociação. A restrição, a propósito, diante das circunstâncias provadas nos autos, 
possui conexão direta com a execução do delito de Roubo, caracterizada, pois, também a majorante 
prevista no inciso V do § 2.º do art. 157 do Diploma Penal.

De outro giro, mostra-se igualmente axiomática a consumação do Roubo circunstanciado em 
tela. O atual entendimento assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça enuncia que o referido 
delito se consuma no momento em que o agente se torna possuidor dos objetos subtraídos, ainda que haja 
imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima.

Com fulcro na teoria da amotio ou apprehensio, destaquem-se os seguintes julgados do Notá-
vel Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TEN-
TADO. DOSIMETRIA. ERESP N. 1154752/RS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REIN-
CIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIO-
NALIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DELITO QUE SE CONSUMA COM A 
SIMPLES INVERSÃO DA POSSE, MESMO QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO, SEN-
DO DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA OU QUE O BEM TENHA SAÍDO 
DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVI-
DENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - A consumação do crime de roubo se dá 
pela simples inversão da posse material da coisa, ainda que por breve tempo, pouco importando se 
tranquila, podendo haver, inclusive, retomada da coisa em virtude de perseguição imediata. Preceden-
tes. - Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 397.049/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TE-
ORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE 
MANSA E PACÍFICA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPE-
TITIVO 1.499.050/RJ.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, reafirmada 
no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve 
ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, 
que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não 
seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de 
vigilância da vítima.
2. Agravo regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal 
prejudicados.

20. Op. cit., pp. 113 e 72.



148

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

(STJ - AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 12/04/2016)

De todo modo, é de se ver que dois dos autores do Roubo conseguiram fugir com a maior parte 
dos bens subtraídos; e o fato de parte da quantia em dinheiro e outros objetos terem sido restituídos 
à vítima apenas indica que não houve completo exaurimento do crime, pois a vantagem obtida pelo 
delito de Roubo não se concretizou com a posse definitiva dos bens, não sendo tal circunstância sufi-
ciente a ilidir a consumação delituosa.

Portanto, afastada a qualificadora prevista no § 3.º do art. 157 do CPB e provado o cometi-
mento do delito de Roubo majorado consumado (art. 157, § 2.º, incisos I, II e V do CPB) pelos Réus 
THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS, ANDERSON DA SILVA PEREIRA e EDJAMAR MACEDO 
DOS SANTOS, compete a esta Corte de Justiça reavaliar a dosimetria das sanções a eles infligidas.

No que tange à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz 
sentenciante consignou a ausência de vetoriais desfavoráveis aos Réus EDJAMAR e THIAGO; e, 
quanto ao Réu ANDERSON, reputou negativa somente a personalidade do agente, porque seria ele 
“contumaz na prática delitiva”.

Ocorre que, além de a personalidade do agente não constituir a circunstância judicial adequada a 
esta espécie de valoração, inexiste no Édito vergastado indicação acerca de eventual condenação transitada 
em julgada em desfavor do Réu ANDERSON, passível de ilustrar maus antecedentes ou reincidência.

Ademais, em consulta ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ) de 1.º Grau, verifica-se 
a existência de ações penais nas quais o Apelante figura como réu, todavia, por força da Súmula 
n.º 444 do STJ, tais processos não se prestam ao agravamento da pena-base. Registra-se, ainda, a 
Ação Penal n.º 0003798-15.2004.8.05.0001, oriunda da 10.ª Vara Criminal desta Capital, na qual o 
Réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em 
regime semi-aberto, por meio de Sentença prolatada na datada de de 28/03/2005, sendo expedida 
guia de execução definitiva. Impossível, contudo, extrair maiores detalhes acerca desta condenação 
– crime, data do fato, data do efetivo início do cumprimento da pena, data de eventual extinção de 
pena –, essenciais à sua análise nesta primeira fase da dosimetria.

Por tais aspectos, fixa-se as penas-base, para cada um dos Réus, no patamar mínimo de 04 
(quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se que, em seus interrogatórios, ainda que parcial-
mente, os Réus confessaram a prática delitiva. A redução da reprimenda básica ante incidência da ate-
nuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB, encontra óbice na exegese da Súmula n.º 231 do STJ.

Quanto à terceira etapa de calibragem de pena, afigura-se razoável a majoração da sanção 
na fração máxima de 1/2 (um meio), considerando que o delito em tela foi perpetrado por 05 (cinco) 
agentes, todos munidos com armas de fogo de calibres .32 e .38. Na evasão de dois assaltantes, houve 
troca de tiros em via pública. Um dos assaltantes, ainda, apesar de estar na posse de dinheiro, atirou 
no gerente do estabelecimento – que já se encontrava rendido – lesionando na região abdominal. 
Outrossim, ao menos 05 (cinco) vítimas permaneceram como reféns, sob ameaças de morte, mesmo 
após a subtração dos bens do estabelecimento e fuga de dois agentes, somente sendo liberadas após a 
chegada a imprensa ao local, por exigência dos Réus, em negociação com a Polícia.

Desse modo, ficam os Réus THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS, ANDERSON DA SILVA 
PEREIRA e EDJAMAR MACEDO DOS SANTOS, cada um, definitivamente condenados às penas 
de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, deve ser fixado no semiaberto, 
a teor do art. 33, § 2.º, alínea “b”, do CPB e art. 387, § 2.º, do CPP. Frise-se que os Réus foram presos em 
flagrante delito na data de 28/02/2010, lhes sendo concedido o direito de apelar em liberdade, ao que foram 
soltos:  THIAGO e EDJAMAR em 11/05/2011 (fls. 244 e 245) e ANDERSON em 20/06/2011 (fls. 280/281).

Observe-se que o MM. Juiz sentenciante dispensou o pagamento das penas pecuniárias (fls. 
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240/242), ausente irresignação Ministerial neste aspecto.
Ante todo o exposto, CONHECEM-SE dos Apelos, DANDO-LHES PARCIAL PROVI-

MENTO para AFASTAR a qualificadora descrita no art. 157, § 3.º do CPB, subsistindo a condenação 
dos Recorrentes THIAGO SAMPAIO DOS SANTOS e ANDERSON DA SILVA PEREIRA pela 
prática do crime previsto art. 157, § 2.º, inciso I, II e V, do CPB. Outrossim, com fulcro nos arts. 654, 
§ 2.º, e 580, ambos do CPP e art. 256 do RITJBA, EX OFFICIO, CONCEDE-SE ORDEM DE HA-
BEAS CORPUS em favor de EDJAMAR MACEDO DOS SANTOS, para, igualmente, AFASTAR 
a qualificadora descrita no art. 157, § 3.º do CPB, subsistindo sua condenação pelo cometimento do 
delito do art. 157, § 2.º, inciso I, II e V, do CPB. Por conseguinte, REDIMENSIONAM-SE as sanções 
infligidas aos Réus, para condená-los, definitivamente, cada um, às penas de 06 (seis) anos de reclu-
são, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa), cada um no valor mínimo legal.

*****

(TJBA –  Apelação Criminal nº 0002969-47.2018.8.05.0032. Segunda Câmara Criminal – Pri-
meira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 04/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. REJEITADA PRELIMINAR DE 
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELE-
GACIA DE POLÍCIA. MÉRITO. DEMONSTRADAS NOS AUTOS AS MATERIA-
LIDADES DELITIVAS E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, QUE, 
EM 15.09.2018, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU 
DINHEIRO, CELULARES E JOIAS DE CLIENTES DE UM RESTAURANTE. 
VÍTIMAS DIFERENTES, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO 
FORMAL, E NÃO CRIME ÚNICO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA 
ARMA DE FOGO PARA INCIDÊNCIA DA  MAJORANTE. ORIENTAÇÕES DO 
STJ. PENA PRISIONAL DEFINITIVA BEM APLICADA, DE 10 (DEZ) ANOS, 
10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL-
MENTE FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXE-
CUÇÃO PROVISÓRIA, EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STF. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, APENAS PARA REDUÇÃO DA MULTA 
AO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME.
Não acolhida preliminar de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na 
Delegacia de Polícia. Art. 226 do Código de Processo Penal. Não observância de 
formalidades previstas no citado dispositivo legal que constitui mera irregularidade. 
Precedentes do STJ.
Comprovadas as materialidades delitivas e sua autoria na pessoa do recorrente, que, 
em 15/09/2018, por volta das 12:50 horas, no Restaurante “Gauchão”, situado na Ave-
nida Exupério Canguçu, Centro, Brumado, de posse de uma arma de fogo, mediante 
grave ameaça, subtraiu de diversas vítimas, aparelhos celulares, joias e a quantia de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ouvidas na Delegacia de Polícia e em Juízo, os ofendidos Ivan Aguiar da Silva, Vânia 
Cristina da Silva Moraes e Sthefany Moraes da Silva afirmaram que o recorrente já 
era por eles conhecido, porque havia comprado quentinhas no restaurante assaltado, 
por cerca de cinco vezes, ocasiões em que pilotava a mesma motocicleta utilizada na 
prática do crime em exame, e o capacete empregado na ação delituosa. As vítimas re-
conheceram, ainda, na Delegacia de Polícia, a motocicleta empregada pelo apelante 
na prática delitiva, destacando-se que o ofendido Ivan Aguiar da Silva reconheceu 
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que o tanque do veículo estava amassado e com a seta direita quebrada, conferindo 
maior verossimilhança à tese acusatória.
Quando qualificado e interrogado na Polícia, o apelante disse que, no dia do crime, 
encontrava-se trabalhando em uma construção, fato que, a princípio, encontra ampa-
ro no depoimento prestado pela testemunha Reinaldo Lopes da Silva, dono da referida 
construção, porém a referida testemunha afirmou que deixou o apelante na casa deste 
ao meio-dia, justamente no horário em que o crime em questão foi praticado. Não é 
demais ressaltar que o assalto foi realizado em cerca de 10 (dez) minutos, de modo que 
a versão apresentada pela defesa não afasta a verossimilhança da tese acusatória. Em 
Juízo, o apelante fez uso do direito ao silêncio (mídia à fl. 75).
Mantida a condenação do apelante como incurso no crime de roubo majorado pelo 
emprego de arma de fogo.
Desnecessidade de apreensão da arma de fogo empregada no roubo, se comprovada 
por outros meios, como no caso concreto. Precedentes do STJ.
Tratando-se de roubo contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, deve incidir 
o concurso formal, e não o crime único, segundo firma jurisprudência do STJ.
Valoradas, negativamente, na sentença condenatória, as circunstâncias da personali-
dade e consequências do delito. Proporcionalidade da pena-base de 04 (quatro) anos 
e 04 (quatro) meses de reclusão. Condenação definitiva proferida na Ação Penal nº 
0004666-16.2012.8.05.0032, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo 
de uso permitido, que ensejou aumento para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 
reclusão. Majorante do emprego de arma de fogo, com novo aumento de 2/3 (dois ter-
ços), para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Concurso formal 
de crimes, com majoração de 2/5 (dois quintos). Penalidade definitiva de 10 (dez) anos, 
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Sem ne-
cessidade de reparos.
Não consta nos autos notícia da situação financeira do apelante. Redução da multa ao 
mínimo legal. Art. 60, caput, do Código Penal.
Apelante preso em flagrante delito em razão de outro processo (fls. 39 a 41). Prisão pre-
ventiva decretada, no feito de origem, por decisão datada de 04.10.2018 (fl. 38), situação 
mantida na sentença recorrida (fls. 77 a 84). Não se verifica situação de excepcionali-
dade à execução provisória da pena privativa de liberdade, nos termos da orientação 
jurisprudencial do Colendo STF. Expedição de Carta de Guia, devidamente instruída, 
e endereçada à Vara de Execução Penal da Comarca de Brumado, com as recomenda-
ções de estilo.
Apelo parcialmente provido, apenas para redução da multa para o mínimo legal. De-
cisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002969-47.2018.8.05.0032, 

da Comarca de Brumado, em que figura como apelante Bruno Coelho de Brito e, como apelado, o 
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Cri-
minal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, 
apenas para redução da multa ao mínimo legal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Brumado, ofereceu denúncia em 
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face de Bruno Coelho de Brito, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do 
Código Penal, mediante a seguinte imputação:

“Extrai-se dos autos que, no dia 15/09/2018, por volta das 12:50 h, no Restaurante ‘Gauchão’, situado 
na av. Exupério Canguçu, Centro, Brumado/BA, o denunciado, de posse de uma arma de fogo (revól-
ver), adentrou no citado estabelecimento e, mediante grave ameaça, subtraiu das vítimas Ivan Aguar 
da Silva (proprietário do estabelecimento), Vânia Cristina da Silva Moraes, Sthefany Moraes da Silva 
e dos clientes que se encontravam no local – cerca de 12 (doze) pessoas – celulares, joias e cerca de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estavam em caixa, sem prejuízo do dinheiro subtraído dos demais 
clientes. Na oportunidade, o acusado restringiu a liberdade das vítimas colocando-as na cozinha do 
estabelecimento, enquanto subtraia os bens e empreendia fuga.
Na delegacia de Polícia, o denunciado foi reconhecido formalmente pelas vítimas (fls. 08/09, 10/11 e 
12/13). […].”.

A denúncia de fls. 02/03 foi oferecida com base no inquérito policial de fls. 04 a 35, e recebida 
por decisão datada de 18.10.2018 (fl. 44).

Recorrente pessoalmente citado em 19.10.2018 (fls. 45 e 47).
Resposta à acusação às fls. 48 a 57, seguida de decisão, pela ausência de hipóteses de absolvi-

ção sumária (fl. 62).
Instrução processual registrada em meio audiovisual, com apresentação de alegações finais 

orais pelo Ministério Público, no sentido da procedência da denúncia, bem como pela defesa, que 
suscitou a inépcia da denúncia e nulidade dos reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia. 
No mérito, pugnou pela absolvição por ausência de provas suficientes (art. 386, VII, CPP), ou desclas-
sificação para furto, a subtração do celular da vítima Vânia, ou exclusão da majorante do emprego de 
arma, fixação das penas-base no mínimo legal e liberdade provisória (mídia à fl. 75).

Sentença prolatada em audiência, julgando a denúncia parcialmente procedente, para conde-
nar Bruno Coelho de Brito como incurso no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, 
por cinco vezes, com aplicação da pena-base de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, au-
mentada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, pela reincidência, em razão da condenação definitiva 
proferida na Ação Penal nº 0004666-16.2012.8.05.0032, pela prática do crime de posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido. A pena foi novamente aumentada, em razão da majorante do emprego 
de arma de fogo, na razão de 2/3 (dois terços), para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão, com novo aumento, por força do concurso formal de crimes, em 2/5 (dois quintos), resultan-
do na penalidade definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 
inicialmente fechado, tendo-se aplicado, ainda, a pena de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário 
mínimo. Mantida a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As partes saíram devidamente 
intimadas da sentença em audiência, inclusive o sentenciado (fls. 77 a 84).

O Ministério Público firmou ciência da sentença em 19.12.2018, e a Defensoria Pública, em 
07.01.2018 (fl. 84 verso), tendo esta interposto apelo na data de 09/01/2018 (fl. 85), suscitando, nas 
correspondentes razões, preliminar de nulidade do processo, por irregularidade no reconhecimento 
do apelante na fase policial, requerendo, quanto ao mérito, absolvição por insuficiência de provas, ou 
desclassificação para crime de roubo único, afastamento da majorante da arma de fogo e redução das 
penalidades (fls. 86 a 94).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 95 a 105).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada, por sorteio (fl. 109).
Em parecer, a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Eny Magalhães Silva, manifestou-se pela 

rejeição da questão preliminar e, no mérito, pelo improvimento do recurso (fls. 115 a 121).

VOTO
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Trata-se de recurso tempestivo, encontrando-se presentes os demais pressupostos e fundamen-
tos para seu julgamento de mérito, que deve ser pelo improvimento, conforme as seguintes razões:

Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na De-
legacia de Polícia, por violação das prescrições do art. 226 do Código de Processo Penal, tendo-se em 
conta que as formalidades previstas no citado dispositivo legal são meras recomendações legais.

Vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. 
MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA 
E NA FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAS POR “OUVIR DIZER”. DISCUSSÕES NÃO 
TRAZIDAS NO ESPECIAL. INCABÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O acórdão encontra-se em harmo-
nia com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a inobservância das formalidades 
legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por se tratar de mera recomen-
dação legal. Precedentes. 2. É incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada 
apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal (AgRg no REsp n. 1.156.971/
RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/2/2015). 3. Agravo regimental improvido.” 
(grifos ausentes no original) (STJ – Sexta Turma, AgRg no AgRg no AREsp nº 728.455/SC, Rel. Min. 
Sebastião Reis, j. 28.06.2016, DJe 03.08.2016).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. WRIT 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DO ACUSA-
DO. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXAS-
PERADA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE EVI-
DENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A SENTENÇA. 
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDA-
DE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N.º 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE 
MANIFESTA. APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILI-
DADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. […] 2. “A jurisprudência desta Corte Superior 
entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não 
enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando 
realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de 
prova”. (HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015) 3. In 
casu, além do reconhecimento por meio fotográfico em delegacia e pessoal em juízo, sob o crivo do con-
traditório, as instâncias de origem fundamentaram a autoria do delito com base na prova testemunhal 
colhida em audiência de instrução, não havendo se falar em eiva que macule a higidez da condenação. 
Qualquer outra incursão envolveria o revolvimento do contexto fático-probatório, incabível no veio 
restrito e mandamental do habeas corpus. […].” (grifos ausentes no original) (STJ – Sexta Turma, HC nº 
346.058/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.06.2016, DJe 30.06.2016).

Preliminar rejeitada.
Mérito.
Às fls. 11/12, 13/14 e 15/16, verificam-se autos de reconhecimento datados de 17.09.2018, reali-

zados, respectivamente, pelas vítimas Ivan Aguiar da Silva, Vânia da Silva Moraes e Sthefany Moraes 
da Silva, todos de semelhante teor, abaixo transcrito:

“[…] Pela autoridade foi-lhe solicitado que descrevesse a pesos que na data do dia 15 de setembro do 
ano em curso, por volta das 12:50 horas, um homem com arma em punho, adentrou no restaurante 
Gauchão, situado na rua Exupério Canguçu, Centro, Nesta e anunciou o assalto e subtraiu aparelhos 
de telefone celular, dinheiro, alianças, e correntes de ouro dos clientes, além de um aparelho de telefone 
celular da esposa do reconhecedor e mais a quantia aproximada de R$ 400,00 que estava no caixa do 
estabelecimento, oportunidade em que o reconhecedor confirmou os fatos acima narrados, e descreveu 
que o autor usava calça preta, camisa de manga longa de cor azul, capacete branco na frente e óculos 
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tipo Ray ban espelhado, era alto e magro. Em seguida, a autoridade convidou o reconhecedor para na 
presença das testemunhas supramencionadas irem até uma sala de reconhecimento, em frente aos quais 
foram colocadas quatro (04) pessoas, inclusive um suspeito, e de características iguais, foi o reconhece-
dor instada pela autoridade a que apontasse com certeza e sem hesitação entre as quatro (04) pessoas 
apresentadas, o que havia lhe assaltado, roubando a motocicleta descrita (sic). Vem o reconhecedor 
a apontar BRUNO COELHO BRITO, brasileiro, maior, solteiro, RG 16014680 16-SSP/BA, natural de 
Brumado/BA, nascido em 14/09/1992, filho de Francisco Pereira Brito e Maria da Glória Coelho da Sil-
va, residente e domiciliado na rua Joaquim Ferreira Porto, 186, bairro Irmã Dulce, Brumado – Bahia, 
como a pessoa que, com arma em punho, praticou o crime de roubo acima descrito.” (grifo ausente no 
original) (autos de reconhecimento, respectivamente, às fls. 11/12, 13/14 e 15/16).

Na fase policial, Ivan Aguiar da Silva, proprietário do estabelecimento comercial em que foi 
praticado o fato criminoso em questão, disse:

“QUE é proprietário do restaurante de nome Gauchão, nesta Cidade; Que data de 15/09/2018, por 
volta de 12:50 horas se encontrava no causa do restaurante, quando de repente chegou um homem 
usando uma calça de cor preta, camisa manga longa de cor azul, capacete aberto na frente e óculos 
Ray ban espelhado e portando uma arma de fogo tipo revólver e anunciou um assalto; Que o autor 
ordenou que todos fossem para os fundos do restaurante; Que o declarante também foi junto com os 
demais; Que o autor subtraiu aparelhos de telefones, dinheiro, aliança, corrente de ouro dos clientes 
que lá se encontravam no momento; Que o autor ainda subtraiu um aparelho de telefone celular da 
esposa do declarante que se encontrava em cima da televisão de sua residência; Que o autor ainda 
subtraiu o dinheiro que se encontrava em cima da televisão de sua residência; Que o autor ainda 
subtraiu o dinheiro que se encontrava no caixa do restaurante, cerca de R$ 400,00; Que o declarante 
reconheceu o autor pelo fato dele por várias vezes se dirigido (sic) ao restaurante para comprar mar-
mita; Que havia no local no momento do crime cerca de doze clientes, mas o declarante só conhece 
dois deles, pois são funcionários da Empresa EPCL e sempre fazem refeições no restaurante; Que 
destes dois foram roubados dois aparelhos de telefone celular e dinheiro.” (fl. 08).

Em 18.12.2018, na instrução processual, Ivan Aguiar Silva fez afirmações do teor que seguem, 
em síntese: que é o proprietário de um restaurante, chamado de “Gauchão”, localizado na saída do 
Livramento, próximo ao DETRAN, na rua Exupério Pinheiro Canguçu; que o roubo foi por volta de 
12:50 horas; que tinha umas dez pessoas no restaurante; que o rapaz chegou, tirou a arma, anunciou o 
assalto e conduziu todos até a cozinha, onde pegou dinheiro, joias de uma pessoa (aliança e um colar, 
além de mil reais também dessa pessoa), celular de dois clientes, dinheiro de todas as pessoas; que 
havia dez a doze pessoas, no total; que todos foram conduzidos para a cozinha; que todos ficaram de 
pé e o autor pedia pressa, falando “anda rápido, anda rápido, senão vai morrer”; que o autor sacou a 
arma de fogo da cintura; que ele chegou de motocicleta; que era um revólver, mas não sabe o calibre; 
que só enxergou o cabo do revólver; que o cabo era preto; que o autor ficou apontando a arma, quando 
estavam na cozinha; que o autor levou, do declarante, R$ 400,00 (quatrocentos reais) do caixa, e o 
celular da sua esposa; que, no momento do roubo, viu o rosto dele e reconheceu; que não tinha inti-
midade com ele; que o conhecia “de vista”; que ele entrou com capacete, sem a viseira, aberto; que 
é um capacete que não tem nada na frente, totalmente aberto; que percebeu que conhecia o autor de 
vista, porque ele já havia pego marmita no restaurante por várias vezes, cerca de quatro vezes; que, 
da última vez que o autor pegou marmita, fazia cerca de cinco dias; que, no outro dia cedo, a Polícia 
pegou ele, mas não foi “por minha causa”; que, pelas características da pessoa, foi chamado para 
reconhecer; que reconheceu a roupa como sendo a mesma, a motocicleta também era a mesmo; que, 
na hora que terminou o assalto, a Polícia apareceu, chamada por alguém; que, nesse dia, só conversou 
com a Polícia e foi orientado para fazer o boletim de ocorrência mais tarde; que foi à Delegacia no dia 
seguinte ao roubo; que não chegou a dizer à Polícia quem era o autor, apenas deu as características; 
que reconheceu as roupas; que foram mostradas duas camisas, uma foi a usada no assalto; que a cami-
sa usada era azul, com listras; que reconheceu também a motocicleta; que a motocicleta era vermelha, 
não era Honda, não ere Yamaha, era uma Dafra vermelha; que, na hora do roubo, ela estava com o 
tanque amassado de um lado e a seta direita quebrada; que a motocicleta que reconheceu na Delegacia 
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estava nas mesmas condições; que não tem dúvida nenhuma de que a motocicleta era a mesma do 
roubo; que fez o reconhecimento do autor pelo declarante e mais duas pessoas, sua filha e esposa; que 
não havia outras pessoas ao lado do réu; que ele foi mostrado sozinho; que o réu foi colocado em um 
lugar onde não podia ver o declarante; que reconheceu o autor pelo rosto; que não tem nenhuma dú-
vida de que era ele; que assinou um documento; que leu e assinou; que, antes do reconhecimento, foi 
mostrada a fotografia dele, pela Polícia Civil; que reconheceu pela roupa, pela motocicleta, pelo rosto 
e pela voz; que ele ia comprar marmita apenas no meio-dia; que os outros clientes compravam a partir 
das dez horas da manhã até as duas horas da tarde; que ele colocou todos na cozinha, mas não trancou 
a porta; que ele falou, “não chame a Polícia, senão eu volto e mato todo mundo”; que, no restaurante, 
trabalham o declarante, sua esposa e sua filha, além de outra pessoa, que pediu para sair, porque ficou 
“com trauma”; que não sabe dizer se foram encontrados alguns dos objetos com o réu; que o assalto 
foi no sábado e a prisão foi no domingo; que um policial mostrou a foto de uma pessoa em um celular 
e perguntou se o declarante o conhecia; que o declarante disse que foi a pessoa que o havia assaltado; 
que o policial então lhe disse que essa pessoa estava presa e que, pelas características, poderia ser a 
mesma; que o policial não disse quem era “o cara”, apenas lhe mostrou a foto; que o policial pergun-
tou se o declarante teria condição de reconhecer a roupa; que disse que sim; que lhe foram mostradas 
duas camisas, as duas de manga longa; que uma não era e a outra era; que, na Delegacia, ele estava 
sem camisa e de bermuda; que o reconhecimento não foi no domingo, foi outro dia; que reconheceu o 
rosto; que ele anda “assim, um pouco puxando a perna”; que não havia relatado ao Delegado que ele 
andava puxando a perna; que, na hora do assalto, viu uma tatuagem na mão do réu; que ação durou de 
oito a dez minutos; que, logo que ele saiu, as pessoas foram saindo devagar, com medo; que, de antes 
de roubo, o réu tinha um comportamento estranho, ele não olhava na cara das pessoas, falava muito 
rápido e nunca pegava uma marmita só, sempre pegava duas marmitas; que, mesmo que o Policial não 
tivesse mostrado a fotografia, teria reconhecido o réu, mesmo porque o Policial não disse quem era; 
que ele disse “você conhece essa pessoa de algum lugar?” (mídia à fl. 75).

Vânia Cristina da Silva Moraes, em 17.09.2018, na Delegacia de Polícia, disse:

“QUE na data de 15/09/2018, por volta de 12:50 horas se encontrava no restaurante de propriedade da 
família, na av. Exupério Canguçu, Centro, Nesta, quando de repente chegou um homem usando um (sic) 
calça de cor preta, camisa manga longa de cor azul, capacete aberto na frente e óculos Ray ban espe-
lhado e portando arma de fogo tipo revólver e anunciou um assalto; Que a declarante com medo correu 
pegou seus dois filhos e juntamente com a cozinheira foram para o banheiro e se trancaram; Que o autor 
ordenou que todos os demais presentes no local se dirigissem para a residência da declarante que fixa 
(sic) anexa ao restaurante e então subtraiu aparelhos telefones, dinheiro, aliança, corrente de ouro dos 
clientes que lá se encontravam no momento; Que o autor ainda subtraiu um aparelho de telefone celular 
da declarante que se encontrava em cima da televisão de sua residência; Que o autor ainda subtraiu o 
dinheiro que se encontrava no caixa do restaurante, cerca de R$ 400,00.” (fl. 09).

Na data de 18.12.2018, Vânia Cristina da Silva Moraes prestou declarações do teor que segue, 
em síntese: que é esposa do proprietário do restaurante; que, no dia, estava no salão atendendo as pes-
soas no restaurante; que, de repente, ele entrou anunciando o assalto com arma na mão, mandando os 
clientes passarem os pertences, senão todos iriam morrer; que dois clientes foram roubados no local e 
os outros foram levados para a cozinha; que se trancou no banheiro com sua filha Sthefany e seu filho; 
que escutou ele mandando passas as coisas, senão ia morrer todo mundo; que ficou muito nervosa; que 
saiu do banheiro e ele não estava mais; que ele apontou na porta com arma na mão; que ele tirou a arma 
da cintura; que não lembra muito bem qual era a arma; que sabe a diferença entre revólver e pistola; que 
parece que era uma pistola quadrada; que o cabo da arma era preto; que havia cerca de doze ou dez pes-
soas no restaurante; que era bastante gente; que ele levou o celular da declarante, e das pessoas, aliança, 
pulseira, dois celulares, mil reais de um, sessenta reais de outro, cinquenta reais de outro; que ele levou 
dinheiro do caixa, R$ 400,00 (quatrocentos reais); que a ação durou cerca de cinco a seis minutos; que 
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ele sempre vinha comprar marmita no restaurante, aproximadamente umas cinco vezes; que, quando 
ele entrou para roubar, reconheceu de imediato que era ele; que, antes de ir para a Delegacia, não havia 
comentado sobre as características; que registraram o boletim de ocorrência e foram embora; que, no 
outro dia, foram chamados para reconhecer o assaltante; que reconheceu o réu pelo “vidrinho”; que 
ele estava sozinho; que não tem dúvida nenhuma de que era ele, porque ele sempre ia ao restaurante, e 
por causa de uma tatuagem que ele tem na mão, uma rosa; que, no momento do assalto não viu o rosto, 
porque ele estava de capacete e de Ray Ban; que o capacete era aberto; que estava com uma camisa de 
manga longa azul; que, mesmo assim, não tem dúvida nenhuma que era ele; que reconheceu a camisa 
dele na Delegacia; que tem certeza que era a mesma camisa do dia do assalto, uma blusa azul com listras 
brancas; que viu a motocicleta dele, era vermelha e preta; que o tanque era vermelho e a sela da moto 
era preta; que reconheceu a moto também na Delegacia; que tinha um “negócio” na moto que estava 
quebrado, não lembra muito bem (mídia à fl. 75).

Em 17.09.2018, na Delegacia de Polícia, Sthefany Moraes da Silva prestou o seguinte depoimento:

“QUE é filha do proprietário do restaurante de nome Gauchão, nesta Cidadena (sic); Que data de 
15/09/2018, por volta de 12:50 horas se encontrava no restaurante de propriedade da família, na av. 
Exupério Canguçu, Centro, Nesta, quando de repente chegou um homem usando um (sic) calça de cor 
preta, camisa manga longa de cor azul, capacete aberto na frente e óculos Ray ban espelhado e por-
tando uma arma de fogo tipo revólver e anunciou um assalto; Que a declarante percebendo correu e 
avisou a cozinheira e logo chegou a genitora, e então esta com medo correu e pegou a declarante, seu 
irmão de três anos de idade e foram para o banheiro e se trancaram; Que o autor ordenou que todos 
os demais presentes no local se dirigissem para a residência da família que fixa (sic) anexa ao restau-
rante e então subtraiu aparelhos de telefones, dinheiro, aliança, corrente de ouro dos clientes que lá 
se encontravam no momento; Que o autor ainda subtraiu um aparelho de telefone celular da genitora 
da declarante que se encontrava em cima da televisão da residência; Que o autor ainda subtraiu o 
dinheiro que se encontrava no caixa do restaurante, cerca de R$ 400,00; Que a declarante reconheceu 
o autor pelo fato dele por várias vezes se dirigido ao restaurante para comprar marmita.” (fl. 10).

Na data de 18.12.2018, Sthefany Moraes da Silva, em Juízo, prestou as seguintes declarações, em 
resumo: que, no momento do assalto, estava próximo ao caixa; que, com a arma, ele disse que todos os 
pertences foram entregues para ele; que se trancou no banheiro com sua mãe, seu irmão e a cozinheira; 
que ele pegou joias, celulares e dinheiro; que ele disse que, se ligasse para a Polícia, ele ia voltar e matar 
todo mundo; que ele deixou a motocicleta próximo à porta, e o banheiro fica próximo à porta; que viu o 
réu sacando a arma de fogo; que ele tirou a arma da cintura; que não sabe a diferença entre um revólver 
e uma pistola; que lembra que o cano era quadrado e a arma era toda preta; que tanto o cabo da arma, 
quanto o cano, eram quadrados; que viu a arma rapidamente; que foi a primeira a ver ele sacando a arma, 
e ficou um pouco apavorada; que parecia real, era grande, real; que, no restaurante, no momento, era umas 
oito ou mais pessoas, contando com “a gente”; que ele levou uns trezentos a quatrocentos reais do caixa; 
que ele levou o celular da sua mãe; que, das vítimas, ele levou celular, dinheiro e joias; que levou coisas de 
cada um; que, de onde a declarante se encontrava, ouviu ele levando as coisas de todo mundo; que viu a 
motocicleta, era vermelha, mas não sabe explicar o modelo da moto; que a roupa que ele usava era sapato e 
camisa social de manga longa na cor azul, com listras; que, na Polícia, mostraram a mesma blusa do roubo; 
que viu a motocicleta na Delegacia, era a mesma; que, antes de ele assaltar, a declarante o viu passando na 
rua com a motocicleta; que ele foi apresentado na delegacia para reconhecer; que ele foi colocado numa 
sala e a declarante o viu por um buraco; que o reconheceu como a mesma pessoa que cometeu o assalto; 
que tem certeza de que era ele; que ele ficou sozinho no momento do reconhecimento; que, no assalto, ele 
estava de capacete e óculos escuros; que o capacete era aberto na frente; que isso não impediu de reconhe-
cer, porque ele vinha antes pegar marmita com o mesmo capacete, os mesmos óculos e a mesma moto; que 
ele costumava usar os óculos quando ia lá; que ele chegou a comprar marmita várias vezes; que conversou 
com seus pais sobre o assalto; que foi uma conversa natural, sobre o que se lembrava do acontecimento; 
que a ação do assaltante durou mais de cinco minutos; que ele tem uma “flor” na mão, ele levou um tiro na 
cabeça e andava mancando; que ele tem uma marca na cabeça, e a declarante imagina que seja de tiro; que 
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tem certeza que foi o réu que praticou o assalto; que era a declarante que sempre atendia o réu; que, ainda 
que não o tivesse visto na Delegacia, a declarante teria condições de afirmar que foi ele (mídia à fl. 75).

Em depoimento prestado somente em Juízo, Dr. João Kleber Bittencourt Trindade, Delegado de 
Polícia Civil, fez as seguintes afirmações, em resumo: que Bruno foi preso no mesmo dia do fato, por um 
problema de violência doméstica contra a companheira; que a vítima dizia ele frequentava o restaurante, 
comprando marmitas; que a vítima foi ouvida, e realizado autos de reconhecimento; que estavam no 
restaurante, o proprietário, a esposa e a filha; que as vítimas estavam na Delegacia no momento em que 
o apelante foi preso; que o crime foi no final de semana e as vítimas foram durante a semana; que houve 
o reconhecimento do apelante por parte das vítimas; que as vítimas já sabia quem era o autor, mas pega-
ram o suposto autor e outras pessoas para fazer o reconhecimento, por cada uma das vítimas; que todas 
elas reconheceram o apelante; que as vítimas já chegaram na Delegacia, dizendo que conheciam o réu, 
porque ele tinha o costume de ir ao restaurante, para comprar marmitas; que não foi apreendido nenhum 
objeto como réu; que foi outro Delegado que acompanhou o motivo da prisão em flagrante do apelante; 
que, segundo as vítimas, foram subtraídos joias, dinheiro e aparelhos celulares; que, em dinheiro, foi 
a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que estavam no caixa; que, segundo o proprietário, havia 
cerca de vinte clientes no restaurante no momento do crime; que foi dito pelas vítimas que o autor estava 
portando arma de fogo; que não foi requerida diligência de busca e apreensão na casa do recorrente; que 
esteve presente durante o reconhecimento e viu que as vítimas estavam “convencidas” (mídia à fl. 75)

Ouvido apenas em Juízo, Reinaldo Lopes da Silva disse, em síntese: que conhece Bruno há dez 
anos; que soube do crime, porque ele estava trabalhando em uma construção sua; que mexe com constru-
ção quando está de folga; que sempre chamava ele; que não era de carteira assinada; que ficou sabendo do 
roubo; que no dia 15 de setembro Bruno trabalhou com a testemunha; que ele é um “menino trabalhador”, 
já trabalhou várias vezes; que não chegou ao seu conhecimento de outros envolvimentos de Bruno; que a 
construção era no Bairro Malhada Branco, na “Rua Casimiro Meira Sertão, nº 438”; que vinham traba-
lhando outros dias anteriores, provavelmente no meio da semana, quando a testemunha “pega folga”; que 
não sabe se Bruno frequentava “esse restaurante”; que tem certeza de que Bruno estava trabalhando com 
o depoente no dia 15 de setembro; que a construção é do depoente, em terreno de propriedade da sua mãe; 
que Bruno trabalhava de pedreiro e o depoente era seu ajudante; que deixou Bruno em sua casa por volta 
do meio-dia e foi buscá-lo às treze horas; que trabalharam até as dezessete horas; que não estiveram jun-
tos do meio-dia às treze horas; que não sabe se Bruno tem moto, mas o pai dele tem, uma moto da marca 
Yamaha de cor prata; que nunca o viu andando em uma motocicleta vermelha; que ele usava capacete; que 
ele usava um capacete aberto, na cor preta; que não se recorda a roupa que Bruno estava trabalhante; que 
ficou sabendo da prisão dele no dia  16 de setembro; que não sabe o porquê da prisão dele; que mora no 
mesmo bairro que Bruno, a uma distância de cerca de três quilômetros; que Bruno almoçava e morava na 
casa dos pais; que não sabe se ele pegava marmitas no restaurante Gauchão; que ele passou uma temporada 
em São Paulo; que não tem conhecimento se Bruno responde a outros processos; que não viu Bruno depois 
que ele foi preso; que não sabe informar se ele usa drogas; que sabe que ele consome bebida alcoólica, já 
o viu bebendo cerveja; que sabe que Bruno possui uma companheira, mas não sabe o nome dela; que ele 
roubou de cinco pessoas; que arma parecia real; que ele apontou a arma para a declarante e não parecia 
ser de brinquedo, parecia ser real; que ele falava “vai logo, caralho, vai logo, porra, dá logo, senão vai 
morrer!”; que tem certeza de que foi o réu que praticou o assalto, não tem dúvida nenhuma (mídia à fl. 72).

Quando qualificado e interrogado na fase policial, em 17.09.2018, o apelante Bruno Coelho 
Brito disse:

“Que nega a acusação; Que no dia do fato se encontrava trabalhando e neste dia alugou sua motoci-
cleta para um amigo de nome Flávio, residente na localidade de Caatinga Grande, zona rural deste 
Município, dizendo que iria para a cidade de Rio de Contas; Que frequenta o referido restaurante pois 
sempre compra marmitas e paga à vista; Que não sabe dizer porque está sendo acusado; Que faz uso 
de droga maconha; Que já foi preso e processado por briga em família.” (fl. 17).
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Em 18.12.2018, quando qualificado e interrogado em Juízo, o recorrente Bruno Coelho de 
Brito fez uso do direito de ficar em silêncio (mídia à fl. 75).

CONCLUSÃO
A materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do recorrente Bruno Coelho Brito estão 

devidamente comprovadas nos autos, verificando-se a demonstração de que, em 15/09/2018, por 
volta das 12:50 horas, no Restaurante “Gauchão”, situado na Avenida Exupério Canguçu, Cen-
tro, Brumado, o recorrente, de posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu das 
vítimas Ivan Aguiar da Silva (proprietário do estabelecimento), Vânia Cristina da Silva Moraes, 
Sthefany Moraes da Silva, um aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que 
se encontrava no caixa do restaurante.

Nas duas oportunidades em que foram ouvidos, na Delegacia de Polícia e em Juízo, os ofendidos 
Ivan Aguiar da Silva, Vânia Cristina da Silva Moraes e Sthefany Moraes da Silva afirmaram que o recor-
rente Bruno Coelho de Brito já era por eles conhecido, porque havia comprado quentinhas no restaurante 
assaltado anteriormente, por cerca de cinco vezes, ocasiões em que pilotava a mesma motocicleta utiliza-
da na prática do crime em exame, e também usava o capacete empregado na ação delituosa. As vítimas 
reconheceram, ainda, na Delegacia de Polícia, a motocicleta empregada pelo apelante na prática delitiva, 
destacando-se que o ofendido Ivan Aguiar da Silva reconheceu que o tanque do veículo estava amassado e 
com a seta direita quebrada, de modo a conferir ainda mais verossimilhança à tese acusatória.

Quando qualificado e interrogado na Polícia, o apelante disse que, no dia do crime, encontra-
va-se trabalhando em uma construção, fato que, a princípio, encontra amparo no depoimento prestado 
pela testemunha Reinaldo Lopes da Silva, dono da construção, porém a referida testemunha afirmou 
que deixou o apelante na casa deste ao meio-dia, justamente no período em que o crime em questão 
foi praticado. Não é demais ressaltar que o assalto foi realizado em cerca de 10 (dez) minutos, de modo 
que a versão apresentada pela defesa não afasta a verossimilhança da tese acusatória. Em Juízo, o 
apelante fez uso do direito ao silêncio (mídia à fl. 75).

Assim, fica mantida a condenação de Bruno Coelho de Brito como incurso no crime de roubo 
majorado pelo emprego de arma de fogo.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único, destaca-se a jurisprudência do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, “O roubo praticado em um mesmo contexto 
fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal 
de crimes, e não a ocorrência de crime único.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes 
contra o Patrimônio II, Edição nº 51).

Os seguintes precedentes ilustram a citada orientação jurisprudencial:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS. 
CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 
INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacifica-
ram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência 
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de absor-
ção do crime de roubo perpetrado contra a empresa de segurança pelo delito de roubo praticado contra 
a agência bancária. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o roubo praticado 
mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não caracteriza crime único, mas delitos em concurso 
formal, porquanto violados patrimônios distintos. Reavaliar tal conclusão demandaria, necessariamen-
te, incursão fática-probatória, providência incompatível com a via expedita do habeas corpus, marcado 
por cognição sumária e rito célere. 4. Ainda, o Tribunal de origem entendeu corretamente que o paciente 
praticou duas condutas diversas e autônomas, ainda que tenham sido perpetradas em um mesmo con-
texto fático. Por certo, “o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando 
um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais 
danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, 
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imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção 
da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.”. (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro AN-
TÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017). 5. Writ não conhecido.” (STJ – Quinta Turma, HC 
nº 453.227/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FOR-
MAL PRÓPRIO. DESÍGNIO AUTÔNOMO NÃO DEMONSTRADO. SISTEMA DA EXASPERAÇÃO. 1. 
Nos termos da orientação desta Casa, praticados crimes de roubo, no mesmo contexto fático, com a subtra-
ção de bens pertencentes a pessoas diferentes, incide a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código 
Penal. Precedentes. 2. Além disso, o aumento decorrente do concurso ideal deve se dar de acordo com o 
número de infrações cometidas. Assim, atingidas duas esferas patrimoniais distintas, suficiente a aplica-
ção da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Sexta 
Turma, AgRg no HC nº 446.360/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21/06/2018, DJe 02/08/2018).

O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que “É prescindível a 
apreensão e a perícia de arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista 
no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de pro-
va.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal II, Edição 
nº 111). Desta forma, rejeita-se a alegação da necessidade de apreensão da arma de fogo empregada 
na prática delitiva.

Vejam-se, os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ROUBO MAJORADO. I) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMEN-
TOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. II) VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CRFB/1988. 
NÃO CABIMENTO. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ENSEJA INTER-
POSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. III) MALFERIMENTO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊN-
CIA. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IV) NEGATIVA DE VI-
GÊNCIA DO ART. 157, § 2º, I, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE 
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM 
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVI-
MENTO. 1. Não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente 
todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A análise de matéria constitucional não é de competência 
desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. Para 
dissentir do entendimento do Tribunal de origem, que soberano na análise das circunstâncias fáticas 
da causa e com base em provas judicializadas manteve a condenação do recorrente, seria inevitável o 
revolvimento do acervo fático e probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial. Súmula 
7/STJ. 4. “Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, pres-
cinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por 
outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF” (EREsp 961.863/RS, Rel. 
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro 
GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011). 5. Agravo regimental a que 
se nega provimento.” (grifos ausentes no original) (STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 1.286.741/PI, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Passa-se ao exame da dosimetria das penas, transcrevendo-se os correspondentes trechos da 
sentença recorrida, logo abaixo:

“[…] Atento às regras ditadas pelo art. 68, do Código Penal, considerando-se, em especial, as cir-
cunstâncias em que o fato ocorreu, os motivos, a culpabilidade (grau de reprovabilidade) doo réu e as 
consequências do crime, passo à dosagem das penas:
A culpabilidade é o grau de reprovação da conduta, e mostra-se comum para a espécie do delito, 
pois durante o roubo ele não usou de violência física, mas apenas de grave ameaça. Não obstante a 
quantidade de vítimas e a forma como ele as subjugou tal fato será considerado em seguida. Portanto, 
considero favorável essa circunstância.
Conforme certificado à fl. 43 há menos de cinco anos ele foi definitivamente condenado por posse irre-
gular de arma de fogo, e a sentença transitou em julgado. Portanto, é reincidente, fato a ser considera-
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do como agravante, nas (sic) segunda fase, não podendo, nessa, ser considerado maus antecedentes.
Sobre a conduta social não há maiores informações, capazes de tornar desfavorável aquela circunstância.
Sobre a personalidade nota-se que o acusado, já definitivamente condenado, mostra-se inconsequente 
e novamente volta a delinquir. O simples fato de já ter sido processado por outros motivos, e ter per-
manecido preso por alguns períodos, haveria de frear sua conduta. Considero, portanto, desfavorável 
essa circunstância.
As vítimas em nada contribuíram para a ocorrência do crime; todavia, em crimes dessa natureza tal 
fato não torna desfavorável a respectiva circunstância.
Por fim, no que tange às circunstâncias e consequências do crime, o roubo ocorreu por volta de 
meio-dia, em restaurante onde havia aproximadamente doze pessoas, fato que demonstra audácia do 
acusado. Entretanto, considero favorável a circunstância.
Por fim, o dinheiro, joias e telefones não foram recuperados. Há, inclusive, informação de que uma 
vítima saiu chorando porque teve mil reais, aliança e corrente roubados, e o valor em espécie seria 
para consertar o carro e viajar à cidade em que reside. Portanto, os crimes geraram elevado prejuízo 
e transtornos, de modo que considero desfavorável essa circunstância.
Sendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em quatro anos e quatro meses 
de reclusão.
Inexiste atenuante.
Por ser reincidente (fl. 43), aplico a respectiva agravante, prevista no art. 61, I, do CP, e elevo a pena 
para quatro anos e oito meses de reclusão.
Inexiste causa de diminuição de pena.
Aplica-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, de modo que elevo a pena em 2/3, 
perfazendo sete anos, nove meses e dez dias de reclusão.
Por fim, tendo ocorrido cinco crimes, em concurso formal, aplico o aumento de 2/5 previsto no art. 70 do 
CP, e elevo a dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão. […].” (grifos ausentes no original) (fls. 77 a 84).

Verifica-se, portanto, que a respeitável sentença recorrida valorou, negativamente, as circunstân-
cias da personalidade e consequências do delito, tendo aplicado, de maneira proporcional, a pena-base 
de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não havendo necessidade de reparo. Em razão da 
condenação definitiva proferida na Ação Penal nº 0004666-16.2012.8.05.0032, pela prática do crime de 
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a pena foi novamente aumentada, para 04 (quatro) anos 
e 08 (oito) meses de reclusão. Por força da majorante do emprego de arma de fogo, não há necessidade de 
reparo do aumento de 2/3 (dois terços), para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 
tampouco do aumento, pelo concurso formal de crimes, em 2/5 (dois quintos), resultando na penalidade 
definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Assiste razão à defesa, quanto à pena de multa, pois não consta nos autos notícia da situação 
financeira do apelante, de modo que, com fundamento no art. 60, caput, do Código Penal, reduz-se a 
pena de 80 (oitenta), para 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Importa ressaltar, na forma da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que a 
execução provisória condenação confirmada por tribunal de segundo grau de jurisdição não ofende o 
princípio constitucional da presunção de inocência. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRI-
BUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. 
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que su-
jeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 
de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus dene-
gado.” (grifo ausente no original) (STF – Tribunal Pleno, HC nº 129.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 
17/02/2016, divulg. 16/05/2016, public. 17/05/2016).

O Colendo STF, em sede de repercussão geral, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 
964.246, firmou, em 11.11.2016, a tese nº 925, segundo a qual “A execução provisória de acórdão pe-
nal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 
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não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 
LVII, da Constituição Federal.”

Registra-se que o apelante foi preso em flagrante delito em razão de outro processo (fls. 39 a 
41), sendo decretada sua prisão preventiva, no feito de origem, por decisão datada de 04.10.2018 (fl. 
38), situação mantida na sentença recorrida (fls. 77 a 84). Logo, não se verifica situação de excepcio-
nalidade à execução provisória da pena privativa de liberdade, nos termos da orientação jurispruden-
cial do Colendo Supremo Tribunal Federal. Determina-se, portanto, a expedição de Carta de Guia, 
devidamente instruída, e endereçada à Vara de Execução Penal da Comarca de Brumado, com as 
recomendações de estilo.

Do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para redução da pena de multa ao mí-
nimo legal, por decisão unânime.

*****

(TJBA –  Apelação nº 0500682-05.2018.8.05.0113. Segunda Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma, Relator(a): Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 18/07/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROU-
BO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1)BENEFÍCIO DA 
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JU-
ÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2)NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLA-
ÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SIMULTANEAMENTE À CONCESSÃO DE 
VISTAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. IMPRO-
VIMENTO. MERA MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA NÃO SIGNIFICA ANTECI-
PAÇÃO DE JULGAMENTO. MERA MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 
SEM CARÁTER DECISÓRIO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CELERIDA-
DE E ECONOMICIDADE. GARANTIA JUDICIAL. CONVENÇÃO AMERI-
CANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
EFETIVO PREJUÍZO. 3) NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE 
DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ABUSO DE AUTORIDADE. IMPRO-
VIMENTO. AUSÊNCIA OU EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA DEVE SER 
APURADO EM DEMANDA PRÓPRIA E AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE 
COMPENSAÇÃO DE CRIMES. SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA 
SEGREGAÇÃO EM FLAGRANTE. FORMAÇÃO DE UM NOVO TÍTULO EN-
SEJADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EVENTUAIS IRREGULARIDADES 
OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO 
PENAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE BALÍSTICA NÃO PREJUDICA 
O CONHECIMENTO SEGURO ACERCA DOS FATOS. NARRAÇÃO DA VÍ-
TIMA DE FORMA HARMÔNICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA 
DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO. 4)AFASTAMENTO DA REINCIDÊN-
CIA. IMPROVIMENTO. A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA É CONSTITU-
CIONAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. 5) FIXAÇÃO DA 
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 
COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. SÚMULA 
231 DO STJ. 6) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VULNERABILI-
DADE DO AGENTE CRIMINOSO. IMPROVIMENTO. COMPRA DE LEITE 
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NÃO JUSTIFICA A LESÃO DE PATRIMÔNIO ALHEIO. TEORIA DA CO-
CULPABILIDADE. INADMISSIBILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDI-
CO BRASILEIRO. FALTA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO 
DA PARIDADE DE ARMAS. 7)NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO 
EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA 
OU DO POTENCIAL LESIVO. IMPROVIMENTO. PRESCINDIBILIDADE 
DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA PARA INCIDÊN-
CIA DA CAUSA DE AUMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA IDÔ-
NEA PARA COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. 8) ALTERAÇÃO DE 
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIMENTO. APE-
LANTE REINCIDENTE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 9) DETRAÇÃO 
PENAL NO BOJO DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE INTER-
FERÊNCIA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PELO TEMPO DE PRI-
SÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DETRA-
ÇÃO E PROGRESSÃO SÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 
PENAL.  EVENTUAL PROGRESSÃO DE REGIME DEPENDE DO PREEN-
CHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. 10) PREQUES-
TIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. ANÁLISE 
PREJUDICADA. 11) CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHE-
CIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 0500682-05.2018.8.05.0113, da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, sendo Apelante Fabiano Lima Souza e Apelado, o Mi-
nistério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER 
PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por Fabiano Lima Souza, em face de sen-

tença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, 
nos autos da ação penal em epígrafe.

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

“Consta do anexo Inquérito Policial, que no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 13 h: 30 min, 
na Av. José Monstans, no Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o ora denunciado subtraiu objetos da 
vítima, Ronaldo Joaquim Lins Dantas, em companhia de outro indivíduo não identificado, com ânimo 
de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo.
Ressai dos autos que na data e horário mencionados, a vítima saiu de sua residência para viajar, 
quando foi abordada por dois indivíduos, em uma motocicleta, estando o motorista com uma arma de 
fogo na cintura e o carona, ora denunciado, empunhando outra arma de fogo, momento em que este 
último anunciou o assalto, exigindo a entrega da carteira e do celular da vítima. Neste momento, os 
objetos mencionados foram entregues, além de um relógio.
Decorre dos autos que, após a entrega dos referidos objetos, o acusado identificou a vítima como 
sendo policial militar, tendo em vista que o brasão da Polícia Militar foi exposto durante a entrega da 
carteira. Nesta ocasião, o denunciado passou a deflagrar diversos disparos contra a vítima, momento 
em que esta, tentando se proteger atrás de um poste, deflagrou quatro tiros para se defender.
Narram os autos que, no momento em que a vítima reagiu e passou a disparar contra os indivíduos, 
estes empreenderam fuga, levando os objetos subtraídos.



162

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Ressai dos autos ainda que, após o ocorrido, uma guarnição da polícia militar realizava ronda de 
rotina quando foi acionada pela CICOM para averiguar a situação acima mencionada.
Ato contínuo, enquanto os policiais averiguavam a situação, foram informados pela CICOM que o 
SAMU precisava de acompanhamento para atender um chamado onde um indivíduo havia sido alve-
jado por arma de fogo, sendo este encontrado no Condomínio Pedro Fontes I
Conforme restou apurado, os policiais, juntamente com a vítima, se dirigiram até o local informado, 
momento em que o indivíduo baleado foi identificado pela vítima como sendo um dos assaltantes, 
Fabiano Lima Souza, que estava na carona da motocicleta, anunciou o assalto e efetuou os disparos 
de arma de fogo.
Nessa ocasião, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado.
Vale ressaltar que em posse do acusado foram encontradas a carteira funcional da vítima, contendo 
uma quantia equivalente a R$ 40,00 (quarenta reais) e documentos, além de um celular marca APPLE, 
modelo Iphone 7, de cor preta.
Em sede de interrogatório, o denunciado confessa a prática delituosa.

Por tais fatos, restou o Apelante denunciado nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
A exordial foi recebida em 05 de Março de 2018 (fls. 57).
O recorrente foi devidamente citado (fls. 59).
Impetrou-se Habeas Corpus com pedido liminar, perante esta Desembargadoria (fls. 72/79), 

pleiteando o relaxamento da prisão decorrente da decisão que converteu o flagrante em preventiva 
(fls. 21/22). No caminhar da ação, o pedido de antecipação de tutela fora indeferido, assim como a 
ordem denegada (Autos PJE – nº 8004472-63.2018.8.05.0000)

Nas fls. 87/93, foi apresentada resposta à acusação.
Nas fls. 118/119, constou-se a prestação de informações requisitadas no âmbito do Habeas 

Corpus oriundo da conversão do feito em diligência (fls.80/82)
Ultimada a instrução criminal, o recorrente foi condenado nos termos do art. 157, §2º, I e II do 

CP, sendo a sentença prolatada na data de 20 de Agosto de 2018.(fls. 168/173).
O apelante foi devidamente intimado da sentença através de Carta Precatória (fls. 208/229).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, com razões apresentadas às fls. 243/267. 

Preliminarmente, requereu: (i) nulidade do processo por violação ao devido processo legal e (ii) nulidade 
dos autos em razão da ilegalidade da prisão em flagrante por abuso de autoridade; (iii) reconhecimento da 
isenção de custas processuais em razão à hipossuficiência do apelante. No mérito, postulou: (i) a não inci-
dência da majorante do emprego de arma; (ii) o reconhecimento da atenuante genérica da vulnerabilidade; 
(iii) afastamento da reincidência como agravante de pena; (iv) a imposição de pena aquém do mínimo legal 
oriunda do reconhecimento da confissão como causa atenuante; (v) a alteração do regime inicial de cum-
primento de pena; (vi) realização da detração no bojo dos autos para fins de fixação e progressão de regime.

Por derradeiro, desde logo requereu o prequestionamento dos artigos 6º, 202, 386, VII do CPP; 
artigos 33 e seus parágrafos, 59 e 61,I, todos do CP, bem como a “afronta aos princípios constitucio-
nais da lesividade, fragmentariedade, subsidiariedade, da ultima ratio, presunção de inocência; in 
dubio pro reo, favor rei, legalidade, proporcionalidade e/ou razoabilidade e individualização da pena, 
previstos na Constituição Federal vigente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos do apelo manejado, requeren-
do o seu conhecimento e improvimento (fls. 273/288).

No parecer de fls. 11/16 (autos físicos), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do 
recurso interposto e pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença recorrida.

Por derradeiro, salienta-se que esta Desembargadoria verificara a ausência de intimação da 
vítima acerca do teor do édito condenatório cuja omissão foi suprida, conforme fls.21 (autos físicos).

VOTO
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Conhece-se parcialmente do recurso, afastando-se tão somente a apreciação do pleito de be-
nefício da Justiça Gratuita, e a consequente isenção do pagamento de custas processuais, por tratar-se 
de questão afeta ao Juízo das Execuções Penais, devendo ser nele oportunamente pleiteado.

A respeito do tema, pertinente colacionar alguns julgados, evidenciando ser esse o posiciona-
mento adotado pelos Tribunais brasileiros, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(…) O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais em face da pobreza do postulante 
deve ser dirigido ao juiz encarregado da execução penal. 8. Recurso conhecido e improvido. (…)” (TJ-
-DF – APR: 20140310337775, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/06/2015, 
2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2015 . Pág.: 62) (grifos acrescidos)
“(...) Não acolho o pedido do recorrente Roberto Reis Conceição para que seja dispensado da 
obrigação de pagar as custas processuais, uma vez que eventual isenção do pagamento das 
custas processuais deverá ser avaliada na fase de execução da sentença condenatória, quan-
do será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (…) (TJ-BA – APL: 
03605877720128050001 BA 0360587-77.2012.8.05.0001, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, 
Data de Julgamento: 21/11/2013, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 
27/11/2013) (grifos acrescidos).
“(…) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gra-
tuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. O momento de verificação da misera-
bilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execu-
ção, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da 
condenação e a execução do decreto condenatório. (…)” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014 – grifos acrescidos).

Quanto aos demais pleitos recursais, encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrín-
secos de admissibilidade.

Passa-se à sua análise.

DA PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL

A Defesa pleiteou a nulidade do processo, com arrimo na violação do devido processo legal, 
em razão do Magistrado ter concedido vista dos autos à Defensoria Pública para a apresentação de 
resposta à acusação e simultaneamente ter marcado a audiência de instrução do processo.

Sem razão.
A mera marcação de Audiência de Instrução e Julgamento antes da apresentação de resposta 

acusação não é causa de nulidade processual, tampouco violação do princípio constitucional do devi-
do processo legal.

Isso não significa a antecipação de julgamento acerca dos fatos. Trata-se de uma mera movi-
mentação administrativa, sem nenhum caráter decisório. Nesse sentido, nada impediria que, após a 
concessão de vistas à Defesa, para a apresentação de resposta a acusação, e simultânea marcação de 
Audiência de Instrução, o Magistrado decidisse pela eventual Absolvição Sumária e, por conseguinte, 
desmarcasse a audiência.

Na verdade, tal comportamento demonstra o respeito ao devido processo legal, bem como à dura-
ção razoável do processo, buscando a celeridade da marcha processual e economicidade na prática de atos 
processuais, com o fito de que tanto o recorrente quanto a sociedade obtenha uma resposta estatal de modo 
mais ágil possível, sem obviamente descuidar dos direitos e garantias inerentes ao processo penal.

Nesse cenário, observa-se que a autoridade judicial, após a apresentação da Resposta à acu-
sação, manifestou-se expressamente acerca dela, conforme fls. 95/100. Desse modo, vislumbra-se o 
respeito ao devido processo legal. Logo, é salutar novamente frisar: no momento da apreciação da 
resposta à acusação, o mero comportamento do juízo de já ter marcado anteriormente a Audiência 
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de Instrução não inibiria a eventual prolação de qualquer decisão, inclusive a de eventual hipótese de 
absolvição sumária.

Salienta-se que é louvável a atitude e intenção do Magistrado, conferindo concretude e res-
peito a um direito fundamental do recorrente, que possui inclusive caráter não só constitucional, mas 
também supralegal, em que é conferida à duração razoável do processo um caráter de garantia judicial 
a ser exigida do indivíduo em face do Estado, nos termos artigo 8, item 1, da Convenção Americana 
de Direitos Humanos. Colaciona-se abaixo:

“Artigo 8.  Garantias judiciais
1.  Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou 
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.”

Outrossim, ressalta-se que não houve nulidade, e, ainda que houvesse, a Defesa sequer de-
monstrou o efetivo prejuízo (requisito necessário mesmo quando se tratar de nulidade absoluta) tendo 
o juízo ratificado o recebimento da denúncia de forma expressa e fundamentado a decisão após o 
oferecimento da resposta à acusação.

Ratificando o exposto, o STF, no RHC 138.752/PB, aduziu:

“[…]
2. Todavia, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a 
demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com 
o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 
481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.”

Ante o exposto, nega-se provimento de nulidade processual por violação ao devido processo legal.

DA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA 
PRISÃO EM FLAGRANTE POR ABUSO DE AUTORIDADE

A Defesa do insurgente postulou a nulidade do processo por ilegalidade da prisão em flagran-
te, embasando-se no abuso de autoridade, materializado através do uso demasiado da força.

Não encontra guarida.
Eventual constatação de ausência de legítima defesa ou excesso na sua prática deve ser apura-

do em processo próprio e autônomo, ainda com maior razão quando se constata que, embora a vítima 
fosse autoridade policial, não estava em efetivo exercício das funções no cenário fático.

Destaca-se que o objeto dos presentes autos é o julgamento da conduta criminosa praticada 
pelo recorrente. Desse modo, não há compensação de crimes, tampouco nulidade do processo em 
virtude da reação da vítima.

Nessa toada, registra-se que a ausência de realização do exame de balística no local não preju-
dica o conhecimento seguro acerca da ocorrência do contexto fático como alegado pela defesa, ainda 
mais diante de provas robustas acerca da narrativa delituosa.

Destaca-se que a vítima ratificou, em juízo, de forma harmônica e coerente as declarações 
prestadas em sede de Inquérito Policial.

Como é cediço, a palavra da vítima em crimes de roubo é dotada de especial relevância. 
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CON-
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DENAÇÃO. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE 
E VÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM 
CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 
04 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO DO REGIME INCIAL FECHADO. RE-
CURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que a acusada, mediante ameaçam subtraiu coisa alheia 
móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo. A palavra da vítima 
relatando de forma segura os fatos, e, ainda quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se 
tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
(TJ-MS-APL: 00018792720188120026 MS 0001879-27.2018.8.12.0026, Data de Julgamento: 20/03/2019, 
1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)”
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, 
apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de 
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.
2. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua 
família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, 
DJe 01/08/2017)”

Inclusive, é importante aduzir que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que a su-
perveniência da decretação da prisão preventiva prejudica as alegações de ilegalidade da segregação 
em flagrante, haja que vista que ocorre a formação de um novo título ensejador da custódia cautelar. 
Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA-
ÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. “NECESSIDADE 
DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SU-
PERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. TRANCAMENTO DO 
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE SOBRE A MA-
TERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. PRI-
SÃO PREVENTIVA. AMEAÇA À VÍTIMA E MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS PAR-
CIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.[...] 2. Esta Corte 
tem entendido que “com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de 
irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a 
segregação” (RHC 91.748/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, jul-
gado em 07/06/2018, DJe de 20/06/2018.).
[…] (HC 464.760/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 
30/04/2019)”
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO 
SUPERADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA 
PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CON-
VERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGEN-
TE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVO-
RÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO.
[…]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologa-
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ção da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irre-
gularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
[…](HC 485.161/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
11/04/2019, DJe 29/04/2019)”

Ademais, as eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação 
penal. Nesse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ROUBO. PENA-BASE. ATENUAN-
TES. DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. NU-
LIDADES. ARTS. 226, II, E 564, IV, DO CPP. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
CONTAMINAÇÃO. AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA.
[...]
4. Eventuais máculas ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal, mormente quando o 
ato supostamente viciado foi renovado em juízo, com observância dos preceitos legais, conforme 
reconhecido pela defesa. (AgRg no REsp 1406481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 
SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)”
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZA-
ÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. 
NÃO CONHECIMENTO.
[...]
2. Ainda que a adolescente com quem foram apreendidas as drogas de propriedade do réu tenha sido 
ouvida na fase inquisitorial sem a presença de um curador, o que não pode ser comprovado pela prova 
pré-constituída anexada aos autos, o certo é que se consolidou no âmbito deste Sodalício o entendi-
mento no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial 
não contaminam a ação penal, o que reforça a impossibilidade de anulação do édito repressivo, 
como almejado. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 353.232/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)”

Logo, não há o que se falar em nulidade do processo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao pedido da defesa em reconhecer a nulidade do proces-

so em razão de abuso de autoridade.

DA DOSIMETRIA DA PENA
A defesa postulou diversos pedidos relacionados à realização da dosimetria da pena. Pleiteou-

-se: (i) a não incidência da majorante do emprego de arma; (ii) o reconhecimento da atenuante gené-
rica da vulnerabilidade; (iii) afastamento da reincidência como agravante de pena; (iv) a imposição de 
pena aquém do mínimo legal oriunda do reconhecimento da confissão como causa atenuante;

Registra-se que, por serem os pleitos temas afetos à realização da análise dosimétrica da pena, 
será analisado e avaliado conjuntamente no presente tópico.

Inicialmente, é importante chamar a atenção de que não deve ocorrer a incidência da nova 
redação prevista no artigo 157 do CP, tendo em vista que os fatos foram cometidos anteriormente à 
alteração promovida pela lei 13.654/2018. Logo, deve ser dosada a pena segundo os parâmetros da 
redação anterior a esta alteração legislativa.

Pois bem.
O Juiz sentenciante dosou a pena da seguinte maneira (fls. 226/228):

“IV. (b) Pena privativa de liberdade
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Pena-base
Personalidade: Não se dispõe de elementos precisos que permitam a valoração negativa acerca da 
personalidade do acusado.
Conduta social: Salvo no tocante aos fatos em si mesmos, nada há de concreto e autônomo que permi-
ta a valoração negativa no âmbito da sua conduta social.
Antecedentes criminais: O réu ostenta antecedência criminal, tamanho dado será valorado na segun-
da fase de apenamento, sob pena de bis in idem.
Consequências: Com relação às consequência dos delitos, verifica-se que a maior parte da res furtiva 
foi restituída. O prejuízo sofrido não exorbita os limites do tipo penal.
Motivo: O motivo resumir-se-ia na cobiça, não se vislumbrando qualquer elemento indicativo de even-
tual necessidade primária de obtenção de recursos por parte do autor, circunstância inerente ao roubo, 
havendo de ser ignorada, sob pena de bis in idem.
Circunstâncias do crime: Não se apurou nenhuma outra circunstância autônoma que justificasse o 
apenamento mais severo.
Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o advento do crime. Em razão da neutra-
lidade dessa situação, nada há que autorize o apenamento acima do mínimo legalmente cominado.
Culpabilidade: O réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Nada há, neste ponto, que autorize 
apenamento mais severo.
Quantum: Ausentes circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena básica em 04 (quatro) anos de reclusão
Da pena provisória
Diante da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, converto a pena 
básica em provisória.
Da pena definitiva
Presente a causa especial de aumento de pena prevista no art. § 2º, I e II, do CP, considerando a utili-
zação de uma arma de fogo, exaspero a pena provisória na proporção de 19/50 (fração correspondente 
a 0,38), quantificando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.”

Na avaliação da primeira fase da dosimetria, não há o que se reformar. O Magistrado ana-
lisou devidamente e de forma fundamentada. Salienta-se, inclusive, que de maneira bastante técnica, 
reconheceu-se a existência de antecedentes criminais, mas postergou a sua valoração para a segunda 
fase da dosimetria, sob pena do bis in idem, e em respeito à hierarquização das fases da dosimetria, 
como bem denomina o Juiz de Direito Ricardo Augusto Schmitt.

Salienta-se, inclusive, que poderia ter ocorrido a exasperação da pena-base com arrimo no 
concurso de pessoas, já que o emprego de arma de fogo foi utilizado como majorante. Contudo, não 
irá aqui ser reconhecida, sob pena de violar o princípio da vedação do reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, a autoridade judiciária promoveu a compensação entre a 
agravante da reincidência (demonstrada na fls.200) e a atenuante da confissão, como autoriza o STJ.

Nesse contexto, não deve dar razão ao pedido da defesa ao pleitear a não recepção do artigo 
61,I, do CP, uma vez que é pacífico o entendimento de ser possível a aplicação da reincidência como 
uma causa agravante, inclusive já tendo sido declarado pelo Supremo Tribunal Federal como consti-
tucional. Colaciona-se ementa abaixo:

AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Cons-
tituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reinci-
dência. (RE 453000, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-0-013 PU-
BLIC 03-10-2013).

Nesse cenário, a Defesa postulou também a aplicação aquém do mínimo legal pelo reconheci-
mento da atenuante da confissão, o que também não merece guarida.

Isso porque, além de ter ocorrido a devida compensação entre a atenuante da confissão com 
a agravante da reincidência (entendimento já pacífico no âmbito do STJ), nenhuma circunstância 
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atenuante pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, sendo inclusive entendimento sumulado no 
âmbito do STJ (enunciado 231 da súmula do STJ).

Outrossim, não merece prosperar o requerimento formulado pelo recorrente para o reconheci-
mento da vulnerabilidade do agente criminoso. O cometimento de um delito, com emprego de violên-
cia ou grave ameaça,  não pode ser justificado na compra de leite para o filho menor do apelante, uma 
vez que, além da falta de previsão legal, as desigualdades existentes na sociedade não podem servir 
de argumento para lesionar o patrimônio alheio.

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a aplicação da teoria da coculpabi-
lidade, especialmente por não ter previsão legal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIME-
TRIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A 
Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, 
que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agen-
te delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado.  2. Não havendo 
comprovação nos autos de que o Estado negou ao representado suas necessidades básicas, 
não se aplica a Teoria da Coculpabilidade, e tampouco se deve invocá-la a fim de justificar 
a prática de delitos.  3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1124436, 20181210000185APR, Relator: 
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, 
Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: 108-131)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CO-
-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂN-
CIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.
4. Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem ad-
mitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de 
delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Sexta Turma, DJe 18/02/2013.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1318170/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TUR-
MA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Ademais, é possível ainda defender a inadmissibilidade da teoria da coculpabilidade com 
base em um mesmo olhar, mas sob uma outra perspectiva e fundamento. Nessa lógica, amparado no 
princípio da paridade de armas que rege o processo penal brasileiro, por não ser admitida a teoria da 
coculpabilidade às avessas, também não pode ser coerente, razoável e plausível a admissibilidade da 
teoria da coculpabilidade.

Na terceira fase da dosimetria, houve a devida majoração da pena intermediária em razão 
da utilização da arma de fogo. Nesse cenário, a Defesa postula a exclusão da majorante decorrente do 
emprego de arma de fogo com base em dois fundamentos: (i) a ausência de perícia e (ii) a ausência 
da apreensão da arma de fogo.

Tais fundamentos não merecem prosperar. Isso porque o hodierno entendimento da juris-
prudência dominante é no sentido de ser desnecessário tanto a apreensão quanto a perícia da arma 
empregada no roubo. Nesse sentido:

“(…) 4. Quanto à incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, nas hipóteses em 
que a arma não foi apreendida e periciada e, via de consequência, não restou comprovado o seu efetivo 
poder vulnerante, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 
961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) - e relator 
para o acórdão o Ministro Gilson Dipp – firmou o entendimento de que, para a incidência da causa 
especial de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se prescindível 
a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja 
comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. 5. As instâncias ordiná-
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rias se apoiaram nos depoimentos da vítima para concluir pela utilização da arma no crime de roubo, 
de modo que se mostra devida a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
6. Recurso especial provido para reconhecer a tipicidade da conduta atribuída ao acusado em relação ao 
crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e, consequentemente, restabelecer, em todos os seus termos, 
a sentença no ponto em que condenou o ora recorrido pela prática do referido delito (posse ou porte ilegal 
de arma de fogo de uso restrito). Ainda, recurso provido também para reconhecer a incidência da majoran-
te prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e, consequentemente, elevar a reprimenda impos-
ta em relação ao crime de roubo para 5 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão e pagamento de 73 dias-multa.
(REsp 1378123/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
10/11/2015, DJe 25/11/2015)”

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 
CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE. ATENUAN-
TES. DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. NU-
LIDADES. ARTS. 226, II, E 564, IV, DO CPP. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
CONTAMINAÇÃO. AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme o entendimento que se consoli-
dou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão e perícia da 
arma de fogo para a configuração da causa de aumento pelo emprego de arma no delito de roubo, 
quando a sua utilização tiver sido demonstrada por outros meios de prova.
[...](AgRg no REsp 1406481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julga-
do em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

Assim sendo, o depoimento da vítima é idôneo e suficiente para a comprovação da utilização 
da arma de fogo pelo apelante, razão pela qual, não há dúvidas acerca do uso da arma de fogo pelo 
insurgente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, nega-se provimento ao pedido da Defesa em relação aos pedidos de (i) exclu-
são da majorante do emprego de arma; (ii) reconhecimento da atenuante genérica da vulnerabilidade; 
(iii) afastamento da reincidência como agravante de pena; (iv) a imposição de pena aquém do mínimo 
legal oriunda do reconhecimento da confissão como causa atenuante.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
No recurso interposto, a Defesa do recorrente requereu a alteração do regime inicial de cum-

primento de pena, com base em ser as circunstâncias judiciais favoráveis.
Sem razão.
O Magistrado estabeleceu a pena definitiva e o regime inicial de cumprimento nos seguintes 

termos (227/228):

“Da pena definitiva
Presente a causa especial de aumento de pena prevista no art. § 2º, I e II, do CP, considerando a utili-
zação de uma arma de fogo, exaspero a pena provisória na proporção de 19/50 (fração correspondente 
a 0,38), quantificando-a em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão.
Do regime inicial de cumprimento
Com fundamento na regra do art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do CP, dada a reincidência, imponho o regime 
inicial de cumprimento de pena fechado”

Nesse caminhar, visualiza-se o acerto do regime inicial fixado pela autoridade judiciária. Em-
bora a pena tenha sido fixado dentro do patamar objetivo para o regime semiaberto, constata-se que o 
apelante é reincidente, razão pela qual é justificado a fixação do regime fechado de pena, nos termos 
do artigo 33, §2º, do CP. Vejamos:
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§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a 
regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), 
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.(grifos meus)”

Desse modo, da leitura da norma jurídica acima, constata-se que o insurgente deve cumprir 
dois requisitos para ter direito ao regime semiaberto: (i) não ser reincidente e (ii) estar entre os parâ-
metros objetivos de pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos. Portanto, por 
ser o apelante reincidente (fls. 200).

Salienta-se que sequer se trata de imposição de regime mais gravoso de pena, porquanto o 
Juízo de 1º grau apenas cumpriu a disposição normativa estabelecida no Código Penal.

Outrossim, é possível assinalar que, no âmbito do regime semiaberto, as circunstâncias judi-
ciais em nada influenciam no caso do recorrente ser reincidente. Isso porque apenas a ausência de 
reincidência teria alguma influência na fixação do regime prisional no âmbito do regime semiaberto. 
Ratificando o exposto:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À 
4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO 
MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚ-
MULAS 718 E 719 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ANÁ-
LISE DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REEXAME DE PROVAS PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. 
SÚMULA 7 DO STJ. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME 
SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I – O condenado não reincidente, cuja pena seja superior 
a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 
33, § 2°, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II – A imposição 
de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, 
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conse-
quências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP) . III – Não é dado ao 
STJ revolver fatos e provas para, analisando a quantidade e a qualidade de droga, impor ao réu regime 
prisional mais gravoso. IV – Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena 
de reclusão. (HC 140441, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 
28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)”

Ademais, o argumento da Defesa de que o artigo 33, §2º, “b”, do CP, possibilita ao Magistra-
do estabelecer o regime inicial semiaberto, ainda que reincidente o indivíduo, também não merece 
acolhimento. Isso porque, se é o caso da autoridade judiciária ter a faculdade de fixar o regime se-
miaberto, ele não fez tal opção, fundamentando inclusive a imposição do regime de pena no fechado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao pleito de alteração de regime inicial de pena.

DA DETRAÇÃO
Por derradeiro, a Defesa ainda pleiteou a realização da detração no bojo dos autos para fins de 

fixação de regime inicial de cumprimento de pena e progressão de regime.
Não merece acolhimento.
O Juízo de 1º grau não realizou a detração nos seguintes termos (fls. 228):

“VI – INVIABILIDADE DE DETRAÇÃO PENAL NESTES AUTOS
O réu, concomitantemente à prisão cautelar imposta nesta ação, submete-se a processo executivo pe-
nal. Assim, eventual detração há de ser contabilizada no processo executivo, à luz dos elementos lá 
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dispostos, sob risco de cômputo dobrado indevido em seu favor.”

Embora o Magistrado não tenha realizado a detração nos próprios autos, sob o arrimo de evitar o 
risco de computação dobrada em processo de Execução, o tempo de prisão provisória até a data da pro-
lação da sentença condenatória não influenciaria na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Isso porque o lapso de tempo a ser deduzido seria de 07 (sete) meses, período considerado entre a 
data da prisão em flagrante (25 de janeiro de 2018) e data da prolação da sentença (20 de agosto de 2018). 
Nessa toada, considerando que o quantum da pena foi de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 07(sete) dias 
de reclusão, o período de 07 (sete) meses não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena.

Dessa forma, não há nenhum prejuízo ao recorrente, razão pela qual não se justifica a preten-
são da Defesa, forte no princípio do pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do CPP.

Nesse contexto, o entendimento dominante é o de que a detração penal deve ser realizada pelo 
juízo sentenciante quando houver reverberação na fixação do regime inicial, mormente quando tal 
interpretação é extraída do dispositivo legal no artigo 387, §2º, do CPP:

“§ 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estran-
geiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberda-
de.” (grifos nossos)

Nesse diapasão, não influenciando na fixação do regime inicial, a detração será de competên-
cia exclusiva do Juízo da Execução Penal, consoante artigo 66, inciso III, “c” da Lei nº 7.210/1984.

Sobre o assunto, é salutar trazer o julgado que a Procuradoria de Justiça trouxe no seu opinativo:

“PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
[…]
2. A detração penal é direito subjetivo do réu, mas a sua a apreciação da matéria é da competên-
cia exclusiva do Juízo da Execução, conforme o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/84. 
Só cabe ao Juízo da condenação dela conhecer quando repercuta na determinação do regime 
inicial da pena.
3 Apelação provida.(Acórdão n.848657, 20130210050543APR, Relator: GEORGE LOPES 1ª TURMA 
CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/01/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 101)”

Por derradeiro, salienta-se que eventual tempo de cumprimento de pena após a prolação do 
édito condenatório deve ser realizado pelo Juízo da Execução Criminal. Isso porque a existência de 
eventual progressão de regime, obtida a partir da detração penal, deve ser avaliada não somente a 
partir do alcance do requisito objetivo, com a contagem do tempo da prisão, mas também com uma 
apurada análise do requisito subjetivo do apelante. Nessa linha de raciocínio, é o Juízo da Execução 
Penal o competente para esta avaliação, sob pena desta Tribuna incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto, nega-se provimento ao requerido pela Defesa.

DO PREQUESTIONAMENTO
Ante o prequestionamento suscitado pela Defesa, salienta-se que não ocorreu ofensa aos dispositi-

vos de lei invocados (artigos 6º, 202, 386, VII do CPP; artigos 33 e seus parágrafos, 59 e 61,I, todos do CP), 
bem como a “afronta aos princípios constitucionais da lesividade, fragmentariedade, subsidiariedade, da 
ultima ratio, presunção de inocência; in dubio pro reo, favor rei, legalidade, proporcionalidade e/ou razo-
abilidade e individualização da pena, previstos na Constituição Federal vigente, de sorte que o posiciona-
mento constante deste voto representa a interpretação quanto à matéria posta em discussão, revelando-se 
na forma de seu convencimento, pelo que não se deve cogitar negativa de vigência a tais dispositivos.

Afigura-se, portanto, desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as matérias de-
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batidas ou dispositivos legais suscitados pelas partes, mesmo diante do prequestionamento.
Por fim, no tocante ao pedido de manifestação acerca dos dispositivos legais e princípios men-

cionados para fins de prequestionamento, verifica-se ter sido suficientemente discutida e analisada, no 
acórdão, toda matéria recursal levantada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 
11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] PREQUESTIONA-
MENTO. DISPOSITIVO QUE TRATA DE MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE 
PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ/SC - Ap. Crim. n. 
2011.039009-9, de Palhoça, rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 22.3.12).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso de Ape-

lação interposto e, nesta extensão, pelo seu IMPROVIMENTO.

*****

(TJBA – Apelação nº 0305333-40.2013.8.05.0113. Primeira Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 02/10/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉUS CON-
DENADOS COMO INCURSOS NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, E NO 
ART. 159, § 1.º, AMBOS DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE 
ARMA E CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUES-
TRO QUALIFICADA). PENAS DEFINITIVAS TOTAIS FIXADAS, EM RE-
LAÇÃO A CADA ACUSADO, EM 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES 
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 28 (VINTE E 
OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) 
DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS CRIMINOSOS, 
RESTANDO NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO 
PELO DELITO DE ROUBO. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COR-
RELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA DESCRITA NA DENÚNCIA. 
OCORRÊNCIA DE MERA EMENDATIO LIBELLI. PRELIMINAR QUE SE 
REJEITA.
Não há como reputar extra ou ultra petita a condenação dos Acusados pela prática do 
delito de roubo, quando se constata a expressa narrativa da subtração patrimonial na 
Denúncia, a despeito de omissão na sua capitulação penal. Ocorre que o Réu se defen-
de dos fatos a si atribuídos, e não da definição jurídica a eles conferida pelo Parquet. Na 
espécie, identifica-se mera emendatio libelli (art. 383 do CPP), sem qualquer afronta ao 
princípio da congruência ou aos contraditório e à ampla defesa.
II. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA LAS-
TREADA EM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO, COM DES-
TAQUE PARA AS OITIVAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO, O TESTEMUNHO 
DE POLICIAIS NA INSTRUÇÃO E AS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS 
DOS ACUSADOS. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA 
QUE NÃO SE ACOLHE. AÇÃO DELITIVA MARCADA POR DIVISÃO DE 
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TAREFAS, TODAS DE IGUAL RELEVO.
Descabe falar em fragilidade das provas de autoria dos delitos, quando se visualiza que 
a condenação dos Apelantes teve suporte em conjunto probatório suficiente e idôneo, 
com destaque para as declarações judiciais das vítimas José e Vittor, os depoimen-
tos, na instrução, dos Policiais Militares que participaram da prisão flagrancial e as 
confissões extrajudiciais do Réus, elementos seguros e harmônicos entre si. Trata-se, 
ademais, de Sentença essencialmente calcada em evidências produzidas sob o crivo do 
contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, e sendo desinfluente o caráter 
informal do do reconhecimento efetuado, na fase inquisitiva, por um dos ofendidos. Na 
espécie, emerge dos autos que os ora Apelantes foram flagrados, logo após os fatos, a 
bordo de veículo de mesma marca, modelo e cor daquele utilizado na empreitada cri-
minosa, em cujo interior foram encontradas armas de fogo e uma lona compatível com 
a manta estendida no local do cativeiro da vítima Vittor. Assim, não há que se cogitar 
de absolvição por insuficiência de provas, tampouco prosperando a tese de participa-
ção de menor importância, uma vez identificada, no caso, empreitada delitiva marcada 
por complexa divisão de tarefas entre os agentes, todas elas dotadas de igual relevância 
para o êxito da ação criminosa.
III. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO MEDIANTE SE-
QUESTRO PARA O TIPO DE ROUBO COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE 
DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. DELITOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. RE-
TENÇÃO DA VÍTIMA EM CATIVEIRO E EXIGÊNCIA DE RESGATE, A SER 
PAGO PELO GENITOR DO SEQUESTRADO. CONDUTA QUE SE AMOLDA 
INTEGRALMENTE À PRIMEIRA FIGURA TÍPICA, SENDO ESTRANHA 
AO CRIME DE ROUBO.
Os tipos penais de roubo e extorsão não se confundem, mormente porque, na última 
figura, exige-se a atuação de terceiro para a obtenção da vantagem indevida. No caso 
vertente, observa-se que os agentes sequestraram a vítima para exigir, como condição 
de sua libertação, o pagamento de resgate, consistente em valores a serem retirados, 
pelo genitor de tal ofendido, da agência bancária na qual era gerente; é nítida, pois, a 
subsunção da conduta ao tipo de extorsão mediante sequestro.
IV. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXTORSÃO MEDIANTE SE-
QUESTRO NA FORMA TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO FOR-
MAL, QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES PRIVAÇÃO DA LIBERDADE 
DA VÍTIMA, INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DO RESGATE. SÚ-
MULA N.º 96 DO STJ.
A extorsão mediante sequestro constitui crime formal, a se consumar com a privação da 
liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem indevida, de modo 
que eventual pagamento do resgate traduziria mero exaurimento; inteligência, aqui, da 
Súmula n.º 96 do STJ. Na espécie, verificada a manutenção do ofendido em cativeiro e 
a concomitante exigência de resgate, não há como falar em configuração da tentativa.
V. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 159, § 1.º, DO 
CP (MENORIDADE DA VÍTIMA). CABIMENTO. CONDIÇÃO DE SEQUES-
TRADO QUE RECAIU SOBRE OFENDIDO MAIOR DE IDADE, ÚNICO A 
TER A SUA LIBERTAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE RESGA-
TE. AFASTAMENTO DA REFERIDA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE.
Emerge da narrativa contida na Denúncia e do conjunto probatório reunido nos autos 
que a condição de sequestrado cingiu-se ao ofendido Vittor, maior de idade, único a ter 
a sua libertação efetivamente condicionada ao pagamento de resgate, quando os demais 
integrantes de sua família não mais se encontravam sob o jugo dos infratores. Ocorre 
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que a empreitada delitiva restou escalonada em duas etapas, tendo lugar, na primeira de-
las, a retenção da vítima José e de familiares na própria residência, com a concomitante 
subtração de bens encontrados na casa, e, no segundo momento, o sequestro do ofendido 
Vittor e a simultânea exigência de resgate. Em face disso, não se mostra possível esten-
der a qualidade de “sequestrado” a todo o grupo familiar, sendo medida imperiosa, por 
conseguinte, o afastamento da qualificadora prevista no art. 159, § 1.º, do CP.
VI. APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BÁSICAS 
QUE SE JUSTIFICA, QUANTO AO ROUBO, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO, E, ACERCA DA EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, PELAS 
SUAS CONSEQUÊNCIAS. NECESSIDADE DE INCREMENTO DO QUAN-
TUM DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, 
QUE SE PASSA A ADOTAR NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO, 
AINDA, DO PATAMAR DE AUMENTO CONCERNENTE ÀS MAJORANTES 
DO CRIME DE ROUBO, PARA FIXÁ-LO EM 1/3 (UM TERÇO). SÚMULA N.º 
443 DO STJ. CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMEN-
DAS RECLUSIVAS E PECUNIÁRIAS IMPOSTAS A CADA APELANTE.
A despeito da imprópria valoração de parte dos vetores do art. 59 do CP, observa-se 
que a elevação das penas-bases, em patamar bastante moderado, restou inteiramente 
justificada, quanto ao crime de roubo, pelas suas circunstâncias (restrição à liberdade 
das vítimas) e, com relação ao delito de extorsão mediante sequestro, pelas suas conse-
quências (duradouro trauma psicológico infligido aos ofendidos), fatores que acentuam 
a reprovabilidade das infrações e demandam respostas penais mais severas. Entretan-
to, afigura-se necessário o incremento do quantum de aplicação da atenuante da confis-
são espontânea, adotando-se a tradicional fração de 1/6 (um sexto), em conformidade 
com a jurisprudência tranquila do STJ. Impõe-se, outrossim, a redução do patamar de 
aumento relativo às majorantes do crime de roubo, pois aplicado em 2/5 (dois quintos) 
à míngua de motivação, mostrando-se cabível, em atenção à Súmula n.º 443 do STJ, 
restringir tal exasperação ao índice mínimo de 1/3 (um terço). Diante disso, e uma 
vez afastada a qualificadora do art. 159, § 1.º, do CP, ficam redimensionadas as penas 
definitivas de cada Apelante a 08 (oito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no que 
tange ao delito de extorsão mediante sequestro, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, quanto ao crime de roubo, totalizando, na 
forma do concurso material de infrações, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclu-
são, em regime inicial fechado, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor 
unitário mínimo já estipulado na Sentença.
VII. ALMEJADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBER-
DADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA NA SENTENÇA 
QUE TEM LASTRO EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, JUSTIFICANDO-SE PELO 
IMPERATIVO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE, ADE-
MAIS, PERMANECERAM CUSTODIADOS AO LONGO DE TODO O FEITO.
Inexiste espaço para a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando se ob-
serva que a manutenção da preventiva na Sentença teve arrimo em fundamentação 
idônea, com expressa invocação à gravidade dos delitos apurados, ao modus operandi 
empregado na sua prática e ao histórico criminal dos Acusados. Além disso, não se 
trata de decretação ex novo da prisão cautelar, mas da subsistência de constrição veri-
ficada ao longo de todo o trâmite processual, permanecendo hígida a necessidade da 
medida para fins de garantia da ordem pública.
VIII. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO, NOS TER-
MOS DO ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. BENEFÍCIO QUE NÃO ENSEJA, 
PORÉM, A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
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Afirmada a hipossuficiência dos Réus, aspecto pontuado na própria Sentença, fica de-
ferida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Ressalta-se, 
contudo, que a concessão do benefício não enseja a automática isenção das custas pro-
cessuais, mas apenas suspende a sua exigibilidade (art. 98, § 3.º, do CPC), incumbindo 
ao Juízo da Execução aferir a efetiva e atual possibilidade de pagamento da verba, até 
porque a situação financeira dos Acusados é passível de alteração.
APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA EXCLUIR 
A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 159, § 1.º, DO CP, E DEFERIR AOS 
APELANTES A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ALTERANDO-SE, DE OFÍ-
CIO, O PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ES-
PONTÂNEA, BEM COMO A FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES 
DO CRIME DE ROUBO, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO 
DAS SANÇÕES RECLUSIVAS E PECUNIÁRIAS FIXADAS NA SENTENÇA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n.º 0305333-

40.2013.8.05.0113, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-BA, 
em que figuram como Apelantes os Acusados André Pereira Rocha, Carlos Alberto Pereira Ro-
cha e José André dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos Recursos para, rejeitada a 
preliminar de nulidade, DAR PROVIMENTO EM PARTE às Apelações, a fim de afastar a qua-
lificadora prevista no art. 159, § 1.º, do Código Penal, e deferir o benefício da gratuidade da justiça, 
modificando-se, de ofício, o patamar de incidência da atenuante da confissão espontânea e a fração 
de aumento relativa às majorantes do crime de roubo, com o consequente redimensionamento das re-
primendas reclusivas e pecuniárias impostas aos ora Apelantes, tudo nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelos Réus André Pereira Rocha, Carlos 

Alberto Pereira Rocha e José André dos Santos, por intermédio de Advogados constituídos, em 
irresignação à Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-
-BA, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-os como incursos nas previsões do 
art. 157, § 2.º, incisos I e II, bem como do art. 159, § 1.º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a Peça Acusatória que, no dia 04.07.2013, por volta de 18h30min, no Município de Ibi-
caraí-BA, José Sousa Reis, Gerente-Geral do Banco do Brasil na Cidade de Itapé-BA, chegava em sua 
residência, quando restou abordado por um dos integrantes do grupo composto pelos Denunciados 
André Pereira Rocha, Carlos Alberto Pereira Rocha, José André dos Santos, Júlio Carlos Pereira Ro-
cha e Uilinis Gonçalves Carvalho, momento em que o referido indivíduo, armado com uma pistola, 
determinou à vítima que abrisse o portão de entrada do imóvel, no qual ingressou, juntamente com 
um comparsa.

Consta da Denúncia que os referidos agentes, então, levaram o ofendido José à cozinha da 
residência, momento em que sua filha menor se aproximou, sendo orientada a acalmar-se. Posterior-
mente, chegaram em casa as vítimas Vittor Benevides Reis e Gilmara, filho e esposa do ofendido 
José, os quais foram, então, informados sobre o que ocorria. Apurou-se, outrossim, que a família 
passou a noite em colchões colocados na sala do imóvel, e, em certo momento, chegou ao local um 
terceiro integrante do grupo criminoso, a bordo de um veículo Cross Fox, de cor prata.

Registra a Vestibular Ministerial que os agentes reviraram a casa e de lá subtraíram diversos 
bens, dentre os quais aparelho celular, notebook, equipamentos eletrônicos e roupas, sendo que, por 
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volta de 04h30min do dia 05.07.2013, dois dos infratores deixaram a casa levando consigo o ofendido 
Vittor, a bordo do supracitado Cross Fox, enquanto o restante da família permaneceu no local sob o 
comando do terceiro indivíduo. Este agente, por seu turno, determinou ao ofendido José que fosse tra-
balhar normalmente em sua agência bancária, devendo, porém, retirar o dinheiro do cofre e informar 
tal ação por meio de um aparelho celular que lhe seria entregue.

Posteriormente, por volta das 06h45min, o infrator que mantinha a família sob cárcere privado 
deixou o imóvel juntamente com o ofendido José, a bordo do veículo Fiat Uno de propriedade deste, 
sendo colocados no interior do automóvel os objetos subtraídos das vítimas. Aduz a Peça Exordial 
que, ao passarem pela localidade conhecida como “41”, o citado agente determinou à vítima que pa-
rasse e desceu do veículo, levando consigo uma mochila contendo a res furtiva, sendo que o mesmo 
indivíduo disse ao ofendido José que ele deveria seguir suas instruções anteriores, retirando valores 
da agência bancária, e, tão logo o grupo estivesse em poder do dinheiro, o seu filho seria liberado, e, 
somente duas horas depois, deveria ele acionar a Polícia.

Consigna a Peça Incoativa, por outro lado, que o ofendido José parou em uma fazenda para 
solicitar socorro, e, após noticiar o ocorrido, mediante ligação telefônica, a um vigilante do Banco do 
Brasil, este acionou a Polícia. Consta, ainda, que, ao chegar à sua agência bancária, o ofendido José 
foi procurado pela Polícia, e, já na Delegacia, foi informado da liberação de seu filho Vittor.

A Denúncia foi recebida no dia 18.07.2013 (fls. 100/101).
Pessoalmente citados, os Réus André, Carlos Alberto e José André ofereceram suas Respostas 

à Acusação (fls. 136/141), sendo determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional quanto ao 
Réu Júlio Carlos (fl. 457) e a cisão do processo em relação ao Réu Uilinis (certidão de fl. 459).

Encerrada a instrução, foram apresentadas Alegações Finais pelo Parquet (fls. 724/739) e pe-
los Acusados (fls. 748/804 e 806/836).

Após, foi proferida Sentença (fls. 908/926), na qual se julgou procedente a pretensão acusa-
tória, para condenar os Réus André, Carlos Alberto e José André como incursos nas previsões do 
art. 157, § 2.º, incisos I e II, bem como do art. 159, § 1.º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, 
impondo a cada um dos Acusados a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 
em regime inicial fechado, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Inconformado, o Réu José André interpôs Apelo (fl. 968). Em suas razões (fls. 978/ 1039), 
sustenta a inexistência de certeza da autoria delitiva, argumentando que os Policiais responsáveis por 
sua abordagem não presenciaram os fatos sob apuração. Aduz, igualmente, a irregularidade do seu 
reconhecimento pessoal, porquanto concretizado à margem das formalidades legais. Invoca os prin-
cípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. Sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao 
princípio da correlação, reputando extra petita a Sentença ao condená-lo pela prática de roubo majo-
rado, sem o aditamento da Denúncia ou oferecimento de nova Peça Acusatória.

Nesse compasso, pugna pela sua integral absolvição, pleiteando, em caráter subsidiário, a 
decretação da nulidade parcial da Sentença, no que tange ao delito de roubo, além de requerer o be-
nefício da gratuidade judiciária.

Também inconformados com a Sentença, os Réus André e Carlos Alberto interpuseram Ape-
lação (fl. 969). Em suas razões (fls. 1040/1077), sustentam que não tiveram qualquer participação 
nos delitos apurados, argumentando que sua condenação foi exclusivamente lastreada em elementos 
colhidos no inquérito. Ressaltam terem sido surpreendidos em veículo pertencente a terceiro, gizando 
a irregularidade do reconhecimento pessoal e a parcialidade da palavra da vítima. Em sequência, pas-
sam a impugnar os elementos de convicção que respaldaram o juízo condenatório. Destacam, ainda, 
que a condenação pela prática de roubo majorado carece de correspondente narrativa na Denúncia, 
sendo a Sentença extra petita, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, postulam a sua absolvição quanto a todos os delitos reconhecidos na Sentença, pleite-
ando, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o tipo 
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de roubo majorado pela privação de liberdade da vítima, ou, caso ratificada a figura típica anterior, 
que seja afastada a qualificadora da menoridade do ofendido e reconhecida a modalidade tentada. 
Pedem, ainda, a invalidação da Sentença quanto ao crime de roubo, pleiteando, por fim, o benefício 
da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões (fls. 1089/1097), o Parquet asseverou a existência de provas suficientes de 
autoria delitiva, ressaltando que os Réus confessaram a ação criminosa na fase inquisitorial, além de 
pontuar a regularidade do reconhecimento pessoal e a robustez do acervo probatório. Refuta, ade-
mais, a pretensão desclassificatória, reputando caracterizado o delito de extorsão mediante sequestro, 
na sua forma consumada. Afirma, também, a inexistência de afronta ao princípio da correlação, ale-
gando ter havido simples emendatio libelli na Sentença. Salienta, ainda, a necessidade de manutenção 
da custódia cautelar dos Apelantes, pleiteando o desprovimento dos Recursos Defensivos.

Em seu Parecer (fls. 39/52-v destes autos), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e 
parcial provimento dos Apelos, “tão somente para determinar a reforma da dosimetria da pena, de sorte 
a neutralizar, em favor dos três Recorrentes, as circunstâncias judiciais ‘personalidade’ e ‘conduta so-
cial’, indevidamente valoradas na primeira etapa do procedimento trifásico”, e que “seja atribuído à ate-
nuante correspondente à confissão, também em prol dos três condenado, o patamar de 1/6 (um sexto)”.

VOTO
Integra o presente voto o relatório submetido à apreciação da eminente Desembargadora Revisora.
I. Do juízo de admissibilidade
Inicialmente, verifica-se que os presentes Recursos de Apelação são próprios e tempestivos, 

tendo sido manejados, ademais, por quem ostenta legítimo interesse na modificação do Édito Conde-
natório. Assim, é de rigor o conhecimento dos Apelos, passando-se, pois, ao exame de suas questões 
de fundo, o que, ante a similaridade das teses deduzidas nos inconformismos defensivos, far-se-á de 
maneira conjunta.

II. Do mérito recursal
II-A. Da preliminar de nulidade
Conforme relatado, alegam os Apelantes que a Sentença impugnada padece de parcial nuli-

dade por afronta ao princípio da correlação à Peça Acusatória, uma vez que, segundo argumentam, o 
reconhecimento da prática de roubo majorado teria ocorrido à míngua da correspondente inclusão de 
tal conduta na Denúncia ou, ainda, do aditamento oportuno da referida peça, tratando-se, por conse-
guinte, de condenação extra petita.

Trata-se, contudo, de assertivas que não resistem à simples leitura da Peça Incoativa, de cujo 
teor é possível extrair o inequívoco relato da subtração patrimonial levada a efeito pelos Acusados, 
ainda que o Órgão Ministerial, certamente por um lapso, tenha se olvidado de proceder, na mesma 
sede, à respectiva capitulação jurídica da referida ação criminosa nas previsões do art. 157, § 2.º, in-
cisos I e II, do Código Penal.

Nesse contexto, para melhor esclarecimento da questão, revela-se oportuna a parcial transcri-
ção da Denúncia, com particular enfoque nas passagens especificamente alusivas ao cometimento do 
delito de roubo majorado:

De acordo com as informações colhidas, no dia 04 de julho passado, por volta de 18h30min, a vítima 
José Sousa Reis – que é Gerente Geral do Banco do Brasil da cidade de Itapé – chegou em sua residên-
cia, na cidade de Ibicaraí (BA), abriu o portão, adentrou a garagem com o seu veículo e dele desceu 
para pegar compras que estavam em seu interior.
Naquele momento, foi surpreendido por um dos integrantes do grupo que – armado com uma pistola 
niquelada – deu um “tapinha” no ombro da vítima anunciando o assalto e dizendo àquele para ficar cal-
mo. Aquele agente que abordou a vítima ordenou a esta que abrisse o portão da entrada, oportunidade 
em que entrou num imóvel um outro indivíduo.
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[...]. Os indivíduos então levaram a vítima para a cozinha, momento em que se aproximou a filha menor 
daquela, à qual foi dito que se acalmasse.
Um tempo depois (em momentos diversos) chegaram à residência as vítimas Vitor Benevides Reis e 
Gilmara (filho e esposa do Sr. José Sousa Reis), os quais foram informados sobre o que ocorria.
De acordo com o relato das vítimas ouvidas (fls. 11/14), a família passou a noite em colchões colocados 
na sala da casa e, em determinado momento, chegou um outro integrante do grupo dirigindo um veí-
culo Cross Fox, cor prata, o qual ficou estacionado na garagem.
Aqueles indivíduos reviraram a casa e de lá subtraíram vários objetos, dentre eles: aparelho celular; 
notebook; eletrônicos e roupas.
A vítima José Sousa Reis informa que por volta de 04h30min do dia 05 de julho, dois dos três indi-
víduos deixaram a casa levando consigo seu filho Vítor Benevides Reis (jovem de 19 anos) no veí-
culo Cross Fox. O restante da família permaneceu sob o comando do outro indivíduo, o qual disse à 
vítima  José Sousa Reis que este deveria ir normalmente à agência do Banco onde trabalha, retirar 
o dinheiro do cofre e levar ao carro, devendo avisar sobre isso através de um aparelho celular que 
lhe seria entregue.
Foi assim que, por volta das 06h45min daquele dia, o indivíduo que estava mantendo a família em 
cárcere privado, ordenou à vítima que se arrumasse, pois era “pra adiantar o serviço”. A vítima José 
Sousa Reis e aquele indivíduo adentraram o veículo do primeiro (Fiat Uno) e saíram em direção à 
cidade de Itapé. No veículo foram colocados os objetos subtraídos da residência das vítimas.
Após passarem pelo quebra molas da localidade conhecida por “41”, nas proximidades de um Posto 
Médico, o sequestrador que estava com a vítima determinou a esta que parasse. O indivíduo então 
saltou do veículo levando consigo uma mala e uma mochila nas quais estavam os objetos subtraídos. 
(grifos acrescidos).

Portanto, extrai-se da Peça Acusatória que os agentes, atuando em concurso e empregando 
arma de fogo, abordaram o ofendido José Sousa Reis, a quem “anunciaram o assalto”, adentraram a 
residência da vítima e, após confinarem sua família, em cárcere privado, num dos aposentos, passa-
ram a saquear o imóvel, dele subtraindo equipamentos eletrônicos, como aparelho celular e notebook, 
além de itens de vestuário.

Consta da Denúncia, também de forma explícita, que os aludidos pertences foram colocados 
no interior do veículo Fiat Uno pertencente ao ofendido José, a bordo do qual a citada vítima e um dos 
agentes se deslocaram ao Município de Itapé-BA, onde, por sua vez, o infrator em questão deixou o 
automóvel, levando consigo os bens subtraídos, já acondicionados nos compartimentos de uma mala 
e de uma mochila.

Desse modo, não há dificuldade alguma em visualizar a expressa descrição, na Exordial Acu-
satória, da subtração patrimonial levada a efeito pelos Réus, mediante comunhão de desígnios e 
utilização de arma de fogo, conduta que, a seu turno, bem se subsume à figura típica capitulada no 
art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, acertadamente reconhecida, por conseguinte, no Édito 
Condenatório impugnado.

Não é demais recordar, aqui, o entendimento, há muito consolidado, de que se defende o acu-
sado dos fatos narrados na Denúncia, e não da capitulação legal nela apontada, diretriz a informar, 
aliás, a regra do art. 383 do Código de Processo Penal que “[o] juiz, sem modificar a descrição do 
fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 
consequência, tenha de aplicar pena mais grave”. 

Em outras palavras, observa-se que o próprio instituto da emendatio libelli, estampado no 
aludido dispositivo legal, torna desinfluente a ausência de capitulação do delito de roubo majorado 
na Peça Vestibular, quando inquestionavelmente articulada, na mesma peça, a conduta ilícita assim 
tipificada, sem qualquer prejuízo, pois, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ao revés do 
quanto sustentado pelos Apelantes.

À luz de tal panorama, não se cogita da alegada ofensa ao princípio da correlação ou congru-
ência entre a Denúncia e a Sentença Condenatória, descabendo acoimar de extra ou ultra petita a 
condenação dos Réus nas iras do art. 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, porquanto amparada 
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na correspondente narrativa fática do ilícito na Peça Acusatória. Não é outra, inclusive, a percepção 
da douta Procuradoria de Justiça, in verbis:

É bem verdade que, na peça inaugural, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso 
de agentes, previsto no art. 157, §2º I e II, do CP, não foi tipificado, nem houve menção ao seu nomen 
iuris. Entretanto, como sabido, é a narrativa fática, desde que contenha todos os liames da acusação, 
que delineia os contornos da sentença. Dito de outra forma, tem-se que a devida exposição dos fatos 
imputados na peça acusatória em exame assegura aos increpados a possibilidade de exercício do di-
reito de defesa, não sendo de se cogitar a ocorrência de qualquer mácula, nem a alegada surpresa. (fl. 
40 dos autos físicos)

Veja-se, ainda, elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido à vista de 
situação concreta bastante similar à presente:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. 
GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCURSO DE PESSOAS. CA-
RACTERIZAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO CONDENATÓRIA. 
ATOS DE GESTÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte segundo 
a qual o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, 
sendo permitido ao magistrado conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 
do Código de Processo Penal. Assim, factível a condenação do paciente por crime não capitulado na 
denúncia, mas que foi extraído dos fatos nela narrados. 2. [...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 
6.ª Turma, AgRg no HC 115.151/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.10.2016, DJe 17.10.2016) 
(grifos acrescidos)

Ademais, conquanto sequer se reputasse efetivamente necessário o aditamento da Denúncia, 
procedeu o Parquet, em suas Alegações Finais, à formulação de expresso pedido de condenação dos 
Réus pela prática de roubo majorado, permitindo à Defesa impugnar, em seus Memoriais, a própria 
classificação legal da conduta que, repise-se, já se encontrava devidamente relatada na Peça Incoativa, 
à qual não foi agregado fato novo.

Trata-se, por certo, de aspecto que somente reforça a inexistência de mácula no reconheci-
mento do supracitado delito pelo Juiz Sentenciante, valendo conferir, a título ilustrativo, aresto do 
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 384 DO CPP. 
NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS IMPUTADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na 
denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento 
da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa. 2. No caso, não há violação ao princípio da correlação, 
porquanto não houve a imputação de qualquer fato novo, havendo apenas, por ocasião das alegações 
finais do Ministério Público, a recapitulação jurídica dos fatos já trazidos na exordial acusatória. 3. 
Agravo regimental improvido. (STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 1143469/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
j. 24.04.2018, DJe 11.05.2018) (grifos acrescidos)

Diante das considerações tecidas, rejeita-se a arguição de parcial nulidade da Sentença por 
suposta ofensa ao princípio da correlação, passando-se, de logo, ao exame do cerne meritório da 
condenação combatida.

II-B. Da pretensão absolutória
Ingressando no mérito da demanda, batem-se os Acusados pela sua absolvição, ao funda-

mento da inexistência de provas de sua efetiva participação nos delitos apurados. Nessa senda, ar-
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gumentam que o Édito Condenatório teve indevido suporte em elementos de convicção coletados no 
inquérito e nos depoimentos de Policiais que sequer presenciaram os fatos narrados na Denúncia, 
além de afirmarem a invalidade do reconhecimento pessoal efetuado na investigação e a parcialidade 
da palavra da vítima.

Todavia, cuida-se de linha argumentativa que não merece acolhida, devendo ser rechaçada a 
correspondente pretensão absolutória. Ocorre que a identificação da materialidade e da autoria de-
litivas teve supedâneo, à espécie, em conjunto probatório robusto, hígido e essencialmente coletado 
sob o crivo do contraditório, repousando a condenação dos ora Apelantes em correta análise judicial 
da evidência, de sorte que a tese de ausência ou insuficiência de provas simplesmente não se coaduna 
com a realidade dos autos.

De logo, cabe atentar para o elucidativo teor das declarações judiciais do ofendido José Sou-
sa Reis (fls. 667/668), o qual, ouvido na fase instrutória, relatou toda a dinâmica da ação criminosa 
de forma segura, precisa e minudente, dando conta de sua inicial abordagem pelos infratores, da 
manutenção de sua família sob cárcere privado, no interior da própria residência, da subtração dos 
pertences que guarneciam o imóvel e, por fim, do sequestro de seu filho Vittor, atrelado à exigência 
do pagamento de resgate.

Nesse contexto, para melhor compreensão dos fatos apurados, revela-se oportuna a parcial 
transcrição da referida oitiva judicial:

Funcionava como gerente geral da agência do Banco do Brasil, na cidade de Itapé, à época dos fatos 
narrados na peça acusatória; no dia 4/7/2013, por volta das 18h15min, o declarante chegava a sua resi-
dência, nesta cidade, quando ao acionar o portão da casa e adentrar ao interior da residência, um ho-
mem deu um tapa no ombro do declarante e perguntou-lhe quem estava em casa, quando o declarante 
fez menção a responder o homem que lhe deu o tapa no ombro, colocou o dedo na boca dele pedindo 
para que o declarante fizesse silêncio; anunciou o assalto e, na ocasião, portava uma arma de fogo; [...] 
o assaltante determinou que o declarante ingressasse no interior da residência e sempre ao lado do 
declarante com a arma em punho; o assaltante pediu para que o declarante abrisse a porta lateral e por 
ela ingressou mais um assaltante também de arma em punho; [...] logo após ingressarem à residência, 
subtraíram dois aparelhos de telefone celular pertencentes à filha e à sobrinha do declarante; os dois 
assaltantes portavam cada um uma pistola; [...] o primeiro a chegar na residência do declarante, após o 
ingresso dos assaltantes, foi Vittor Benevides, filho do declarante; [...] meia hora após o ingresso dos 
assaltantes, chegou à residência a esposa do declarante, sendo por fim todos rendidos; [...] logo após a 
chegada da esposa do declarante, todos os que se encontravam na residência foram postos no canto da 
sala de estar e, a partir daí, os dois assaltantes passaram a “fazer a limpa”, ou seja, subtraíram diversos 
objetos, como roupas, sapatos, jóias, notebooks, celulares, e demais aparelhos eletrônicos e R$ 800,00 
em espécie que pertencia[m] à esposa do declarante, os quais preencheram três malas e uma mochila; 
os moradores da residência passaram a noite na sala, dormindo em colchões e até para irem ao banhei-
ro, só saíam da sala acompanhados por um dos assaltantes e a utilização do banheiro se dava com a 
porta aberta; por volta das 23h30, chegou o terceiro assaltante conduzindo um veículo Crossfox, que 
foi posto na garagem da residência do declarante; o terceiro assaltante, segundo os dois outros que já se 
encontravam na residência, seria o chefe da quadrilha; por volta das 4h30, já no dia seguinte, dois dos 
assaltantes encapuzaram o filho do declarante Vittor, colocando-o no veículo Crossfox, e saíra, com ele 
da residência; passada a noite toda de terror, por volta das 6h40, o assaltante disse ao declarante que ele 
deveria ir ao banco e, agindo naturalmente, ia aguardar na agência, a ordem para a entrega do dinheiro 
em local a ser determinado; no momento em que o declarante adentrou ao seu veículo Uno para ir ao 
banco, o assaltante que permaneceu na residência disse que também iria junto; o declarante e um dos 
assaltantes se dirigiram à agência na cidade de Itapé; no caminho até a cidade de Itapé, precisamente 
no distrito conhecido como “41”, o assaltante entregou ao declarante um aparelho de telefone celular 
e explicou como deveria manuseá-lo para receber a ligação, que informaria o local da entrega do di-
nheiro, e desceu o assaltante do Uno no referido distrito; quando chegou à cidade de Itapé, viu que uma 
viatura da Polícia Militar estava em frente ao Banco do Brasil; [...] os assaltantes em nenhum momento 
usaram capuz; alguns dias após o fato, o declarante se dirigiu à GARCIF, em Vitória da Conquista, e 
reconheceu, em foto apresentada pela Polícia Civil, o assaltante apontado como chefe da quadrilha; 
[...] havia Gabriela, com 11 anos de idade, e Débora, com 15 anos de idade, as quais estavam na resi-
dência e também foram colocadas em cárcere privado; o declarante confirma integralmente o teor das 
declarações prestadas na Polícia Civil; [...] o declarante não consegue trabalhar, em razão do receio de 
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que o fato ocorra novamente, fazendo hoje acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, com uso de 
medicamentos [...]. (Declarações judiciais do ofendido José Sousa Reis, às fls. 667/668)

Assim, extrai-se do relato judicial do ofendido José ter sido ele abordado, à entrada de sua re-
sidência, por indivíduo que, exibindo-lhe uma arma de fogo, conduziu-o ao interior da casa, na qual, 
em seguida, ingressou um segundo infrator, também armado. Asseverou a vítima que os aludidos 
agentes subtraíram, de logo, os aparelhos celulares de sua filha e de sua sobrinha – ambas menores 
e presentes à ocasião –, sobrevindo, em momentos distintos, a chegada de seu filho Vittor e de sua 
esposa ao imóvel.

Depreende-se da indigitada narrativa que, após confinarem a família num dos cômodos 
da residência, no qual, inclusive, atravessaram a noite, os infratores passaram a saquear o local, 
subtraindo pertences como itens de vestuário e equipamentos eletrônicos, acondicionados em três 
malas e uma mochila, além de importância em espécie, sendo que, por volta das 23h30min, chegou 
ao imóvel, a bordo de veículo CrossFox, um terceiro agente, identificado pelos demais como o líder 
do grupo criminoso.

Aduziu o ofendido José que, por volta das 04h30min do dia seguinte, dois dos infratores enca-
puzaram seu filho Vittor e o levaram do local a bordo do supracitado automóvel (CrossFox), perma-
necendo na casa somente um dos agentes; este, já pela manhã, deixou o imóvel juntamente com José, 
no veículo pertencente ao último, e ordenou-lhe que se dirigisse à agência bancária na qual laborava 
como gerente, a fim de levantar valores da instituição financeira e aguardar instruções quanto à sua 
entrega ao grupo criminoso.

Observa-se, pois, que as declarações judiciais da vítima José dão conta da prática de emprei-
tada delitiva marcada pela utilização de múltiplas armas de fogo, concurso de diversos infratores e 
sofisticada divisão de tarefas entre eles, além do escalonamento da ação em duas fases, com a inicial 
manutenção da família do ofendido sob cárcere privado e concomitante subtração de pertences en-
contrados na residência, e, numa segunda etapa, o sequestro de seu filho Vittor, condicionando-se a 
sua libertação ao pagamento de resgate.

Mais do que isso, verifica-se integral convergência entre as assertivas do ofendido José na 
instrução e o relato expendido, também sob o crivo do contraditório, por seu filho Vittor, o qual, 
igualmente ouvido na qualidade de vítima, trouxe a lume circunstâncias fáticas que, por sua preci-
são e pertinência, muito contribuíram para a elucidação da autoria delituosa, permitindo vincular 
os ora Apelantes, de maneira inequívoca, ao cometimento dos ilícitos apurados. Transcreve-se, por 
oportuno, excerto de tal oitiva:

[...] Bateu à porta de casa e o pai do declarante atendeu e, apenas com movimento dos lábios, disse 
ao declarante que se tratava de um assalto; neste momento, José, pai do declarante, disse também “o 
pessoal quer comprar o carro”, ao adentrar na residência, percebeu que havia dois homens, um sentado 
no sofá e outro na poltrona, o que estava no sofá repousava a mão em um volume na cintura, fazendo 
com que o declarante percebesse de imediato que ele estava portando uma arma de fogo; encontrava-se 
também na residência sua irmã e uma prima, de doze e dezesseis anos, respectivamente; cinco minutos 
após chegar a residência, um dos assaltantes informou ao declarante que se tratava de um assalto e que 
só queria o dinheiro do banco; nenhum dos assaltantes usava capuz e recorda-se apenas da fisionomia 
do que se declarou líder, sendo magro, aproximadamente 1,80 m de altura, negro, cabelo raspado; to-
dos os assaltantes estavam portando arma de fogo; por volta das 22h, chegou a residência do declarante 
outro assaltante, conduzindo um Cross Fox, de cor prata; foram subtraídos da residência diversos ob-
jetos, não sabendo o declarante precisar a quantidade; foi subtraída também certa quantia em dinheiro 
pertencente à genitora do declarante; na madrugada do dia seguinte, o declarante foi levado encapuza-
do com a fronha do travesseiro e, por conhecer o caminho, lembra-se de que o veículo transitou pelos 
bairros de Ibicaraí, chegando até ao entroncamento, onde foi realizado uma ligação para outra pessoa, 
tendo o assaltante dito o seguinte: “me segue aí que estou passando agora”; o declarante foi levado 
a uma estrada situada no município de Itapé, e retirado do veículo, sendo colocado dentro do mato, 
ficando sentado em uma lona; permaneceu no local por aproximadamente duas horas; em nenhum 
momento os assaltantes disseram que iam matar o declarante; o declarante foi liberado pelos próprios 
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assaltantes, inclusive teve de volta quatro aparelhos de telefone celular; o declarante foi deixado no 
mesmo local e tentou encontrar o caminho de volta, chegando, por fim, à rodovia BR 415; ao chegar a 
Ibicaraí, a situação já havia findado; em razão dos fatos narrados na peça acusatória, o declarante hoje 
faz tratamento com psicólogo, e o seu pai está sendo acompanhado por psicólogo e psiquiatra, com uso 
de medicamentos [...]. (Declarações judiciais de Vittor Benevides Reis, às fls. 669/670)

Portanto, reportou-se o ofendido Vittor, na linha do relato de seu genitor, ao ingresso de três in-
divíduos em sua residência, todos munidos de armas de fogo e com os rostos à mostra, tendo um deles 
chegado ao local a bordo de um automóvel CrossFox, de cor prata. Outrossim, aludiu a mencionada vítima 
à subtração, por tais agentes, de diversos objetos da casa, além de numerário pertencente à sua genitora, 
frisando, ainda, a presença de sua irmã e de sua prima menores no imóvel, por ocasião do fato criminoso.

No tocante ao seu próprio sequestro, asseverou Vittor que, na madrugada do dia seguinte à 
abordagem inicial dos infratores, restou encapuzado e levado de sua residência a bordo de um veículo, 
o qual, após transitar pelas ruas do Município de Ibicaraí e atingir um entroncamento, rumou em di-
reção a uma estrada localizada na Cidade de Itapé, sendo o ofendido retirado do automóvel e, ato con-
tínuo, conduzido a um matagal, onde permaneceu sentado, por cerca de duas horas, sobre uma lona.

Esclareceu Vittor, de igual sorte, que, durante o mencionado percurso ao local do cativeiro, 
um dos sequestradores manteve contato telefônico com provável comparsa, conclamando-o, em de-
terminado momento, a seguir o veículo no qual transportavam o refém em questão; asseverou Vittor, 
ainda, ter sido liberado, ao término do supracitado intervalo de tempo, pelos próprios infratores, os 
quais o deixaram no mesmo lugar, e, inclusive, restituíram-lhe quatro aparelhos celulares subtraídos 
de sua residência.

Dessa forma, não há dificuldade em identificar a total harmonia entre os relatos dos ofendidos 
José e Vittor, cujas declarações judiciais guardam, além disso, integral consonância com as suas oitivas 
na fase inquisitorial (fls. 20/21 e 22/24); tal coerência, por sua vez, apenas reforça a credibilidade das 
indigitadas narrativas, inexistindo razão para que sejam desconsideradas sob a pecha da parcialidade 
ou, ainda, tomadas como repositórios de imputações falsas, ao revés do quanto sugerido pela Defesa.

Pontua-se, a propósito, ter afirmado Vittor, no curso da investigação (fls. 22/24), que pôde 
reconhecer, naquela sede, o indivíduo até então identificado sob o nome de José Neres Damasceno 
“como sendo o assaltante que se encontrava a seu lado direito” no cativeiro, porque lograra visualizar 
a fisionomia de tal infrator; este, em realidade, tratava-se de Carlos Alberto Pereira Rocha, ora Ape-
lante, que, no inquérito, apresentou documento de identidade contrafeito, em nome de terceiro.

Cumpre registrar, de mais a mais, o destacado valor probante que a doutrina e a jurisprudência 
emprestam à palavra do ofendido – até mesmo em atenção ao contato direto mantido com o agente por 
ocasião da prática delituosa –, sobretudo quando suas declarações são externadas de modo firme e, além 
disso, restam corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos nos autos, como ocorre na 
hipótese vertente. Vale conferir, a título ilustrativo, precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBA-
TÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, 
soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do 
crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu esta-
rem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito. 2. Cumpre ressaltar que, 
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta 
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de 
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime 
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela ví-
tima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. 3. [...]. 4. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 
09.03.2017, DJe 17.03.2017) (grifos acrescidos)
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Ademais, somam-se aos relatos judiciais da vítimas os depoimentos prestados, também na 
instrução, pelos Policiais Militares que, pautando-se nas informações fornecidas, logo após os fatos, 
pelos próprios ofendidos, concretizaram a captura dos ora Apelantes sob circunstâncias claramente 
comprobatórias de sua efetiva incursão nos delitos em foco. Nesse contexto, queda oportuna, em 
primeiro lugar, a parcial transcrição do testemunho, em juízo, do Policial Marco Antônio Santos de 
Souza, condutor do flagrante:

[...] que houve um alerta pelo rádio da central sobre o fato da denúncia; que no alerta dizia que quatro 
pessoas haviam sequestrado uma outra e que estavam em um veículo Cross Fox; [...] que o alerta re-
latou a dúvida entre as cores prata ou preto em referência ao Cross Fox; que comandava a guarnição 
que efetuou a diligência de localização de referido veículo; que a viatura que o depoente comandava 
ia sentido Itabuna-Itapé e Cross Fox em sentido Itapé-Itabuna; que a viatura passou pelo Cross Fox e 
chamada a atenção, retornou e efetuou a abordagem em frente ao Parque de Exposição de Itabuna; que 
o Cross Fox estava em alta velocidade e que tudo aconteceu muito rápido; que após a viatura ter retor-
nado empreendeu perseguição e, em frente, ao Parque de Exposições, deu ordem de parada e o Cross 
Fox parou; que o motorista do veículo Cross Fox obedeceu a ordem de parada [...] que não sabe precisar 
quem estava dirigindo o Cross Fox; que acredita que era o acusado José André; [...] que posteriormente 
na agência bancária de Itapé teve contato com a vítima Vittor; que o depoente passou um tablet com 
a foto dos indivíduos que estavam no interior do Cross Fox para o oficial policial militar que estava 
no comando na agência bancária de Itapé; que houve o comentário de que a vitima Vittor reconheceu 
um dos acusados, mas não sabe precisar qual deles; [...] que no momento da abordagem foi encontrada 
uma lona azul plástica no porta-malas do veículo Cross Fox; que a informação que obteve foi de que a 
lona azul havia sido utilizada no sequestro; que isto foi um dos fatores que determinou a condução dos 
indivíduos para averiguações; [...] que acompanhou a busca no veiculo Cross Fox e presenciou o mo-
mento em que foram encontradas três armas de fogo, munições e carregadores, no interior do referido 
veículo; que tratavam-se de duas pistolas e um revólver [...]. (Depoimento judicial de Marco Antônio 
Santos de Souza, Policial Militar, às fls. 484/485).

Assim, narrou o Policial Marco Antônio ter sido informado, via serviço de rádio da corpo-
ração, quanto ao cometimento de sequestro por quatro infratores, os quais, por sua vez, estariam a 
bordo de um veículo CrossFox, de cor prata ou preta, juntamente com o refém. Revelou o aludido 
depoente que, de posse de tal notícia, sua guarnição empreendeu diligência voltada à localização 
dos agentes, vindo a se deparar com automóvel de características similares às informadas, a trafe-
gar entre Itapé e Itabuna.

Emerge do mesmo depoimento que, após perseguição em alta velocidade, os Policiais lograram 
deter e efetuar a abordagem ao supracitado veículo, em cujo interior se encontravam, por sua vez, os ora 
Apelantes e o Corréu Uilinis Gonçalves Carvalho, bem como uma lona plástica de cor azul que, de acor-
do com os dados transmitidos à guarnição, mostrava-se de todo similar àquela utilizada na consecução 
do sequestro – em consonância, aliás, com o teor das oitivas judicial e extrajudicial do ofendido Vittor.

Ademais, registrou o Policial Marco Antônio haver presenciado a apreensão, também no in-
terior do automóvel, de duas pistolas e um revólver, além de munições e carregadores, salientando, 
outrossim, que encaminhara, em meio eletrônico, as fotografias dos ocupantes do veículo CrossFox 
ao Policial Militar então presente à agência bancária do Município de Itapé, além de destacar a 
existência de comentário no sentido de que a vítima Vittor teria reconhecido – em meio fotográfico 
– um dos flagranteados.

Nesse contexto, cabe ressaltar a nítida convergência entre o testemunho em foco e o teor 
das oitivas judicial e extrajudicial do ofendido Vittor, o qual, nas mencionadas oportunidades (fls. 
22/24 e 669/670), relatou o emprego de ao menos três armas de fogo na empreitada delituosa, a uti-
lização, pelos infratores, de um veículo CrossFox de cor prata, o fato de os sequestradores o terem 
deixado na Cidade de Itapé e a circunstância de que, no local do cativeiro, fizeram-no sentar sobre 
uma lona azul.

Destarte, constata-se que a versão fática expendida pelo ofendido Vittor se mostra de todo 
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afinada às declarações judiciais do Policial Marco Antônio, inteiramente harmônicas, além disso, aos 
depoimentos prestados, também no curso da instrução, pelos demais integrantes da guarnição que 
efetivou a abordagem e captura dos ora Apelantes, a saber, Carlos Raimundo do Bomfim Júnior (fls. 
502/503) e Alexinaldo Pereira Santos (fls. 504/506), cujas oitivas seguem parcialmente transcritas:

Que participou da guarnição que efetuou a prisão dos acusados; que recebeu uma informação via rádio 
da central da companhia que havia um sequestro em andamento; que a guarnição do depoente foi solici-
tada a se deslocar a Itapé; que durante o deslocamento recebeu pela rádio da viatura informações sobre 
um veículo Cross Fox preto que estaria envolvido no fato; que logo após a viatura cruzou com o Cross 
Fox prata; que então a guarnição fez o retorno e seguiu atrás do referido veículo; que pelo megafone da 
viatura foi dada ordem de parada, mas o veículo empreendeu alta velocidade e não parou; que foram da-
dos vários comandos de parada, mas o veículo Cross Fox só veio a parar quando a viatura se emparelhou 
com ele; [...] que durante a abordagem chegaram duas viaturas, uma da Polícia Civil e outra da Polícia 
Militar e que foram estas que conduziram os acusados até o complexo policial em Itabuna; [...] que na 
delegacia o acusado José André ao ser interrogado disse ao agente da Polícia Civil que haviam armas de 
fogo no interior do veículo Cross Fox e posteriormente apontou a localização das mesmas, que de fato 
foram apreendidas no interior do veículo; que as armas encontradas eram duas pistolas de calibre 380 e 
um revólver calibre 38; [...] que no interior do Cross Fox existia uma lona plástica azul; que chegou ao co-
nhecimento do depoente de que referida lona teria sido utilizada no cativeiro do filho do gerente; [...] que a 
informação de que a lona azul havia sido utilizada no cativeiro de Vittor veio do gerente do banco de Itapé 
que passou tal informação para colegas do depoente; [...] que presenciou o encontro das armas no Cross 
Fox [...]. (Depoimento judicial de Carlos Raimundo do Bomfim Júnior, Policial Militar, às fls. 502/503)
Que participou de uma das guarnições que em diligências efetuou a prisão dos acusados; que houve o 
acionamento da guarnição via CICON; que foi informado pela CICON que estava acontecendo um as-
salto na cidade de Itapé e que havia um Cross Fox preto envolvido; que então a guarnição do depoente se 
deslocou a Itapé e no caminho viu passar um Cross Fox cinza; que o comando então resolveu acompanhar 
referido veículo; [...] que não lembra a velocidade que a viatura empreendeu para alcançar o Cross Fox; 
que no porta malas do Cross Fox foi encontrada uma lona azul; [...] que “o menino”, acredita que o filho 
do gerente do banco, disse na delegacia que a lona azul que estava no interior do veículo havia sido utili-
zada em seu cativeiro; que ele disse que ele estava sentado no chão em um mato; que o depoente ouviu “o 
menino” dizendo isso; que chegou ao seu conhecimento que a lona azul havia sido utilizada no cativeiro 
da vitima tão somente na delegacia, e não no momento da abordagem; [...] que no interior do Cross Fox 
foram encontradas armas de fogo; que se não se engana eram “duas 380” e “um 38”; que não se recorda 
se estavam municiadas; que as três armas estavam dentro de uma meia dentro do compartimento de 
ar do Cross Fox; que haviam quatro ocupantes no Cross Fox; [...] que as armas foram localizadas já na 
Delegacia; que no momento da abordagem foi feita busca pessoal nas pessoas que estavam no veículo e 
não foram encontrados objetos de caráter ilícito; que só foi encontrada a lona e um dos acusados estava 
com o pé todo sujo de lama; [...] que presenciou quando as armas foram encontradas no Cross Fox, pois 
o delegado chamou todo mundo; [...] que foi um dos acusados que mostrou ao Delegado onde as armas 
estavam [...]. (Depoimento judicial de Alexinaldo Pereira Santos, Policial Militar, às fls. 504/506)

Dessa forma, reportaram-se os Policiais Carlos Raimundo e Alexinaldo ao ao fato de os ora 
Apelantes terem sido abordados quando trafegavam num veículo CrossFox de cor prata, em cujo interior 
restou encontrada uma lona azul que, consoante informações repassadas à guarnição, fora utilizada no 
cativeiro do ofendido Vittor. Aludiram os referidos depoentes, de igual sorte, à localização de duas pis-
tolas e um revólver em compartimento oculto do automóvel, revelado, a seu turno, pelo Réu José André.

Portanto, verifica-se que os depoimentos em foco, coletados sob o crivo do contraditório, 
descrevem toda a dinâmica da abordagem aos infratores – e das subsequentes buscas veiculares – de 
modo seguro e consentâneo, nada havendo nos autos a comprometer a higidez e credibilidade de tais 
testemunhos, tampouco a indicar a irregularidade da diligência que resultou na captura dos ora Ape-
lantes, além de inexistir qualquer mostra concreta de eventual interesse das testemunhas ouvidas no 
feito em prejudicar os Acusados.

Anota-se, ainda, haver entendimento jurisprudencial, há muito consolidado, no sentido de 
que a condição funcional dos Policiais não os impede de depor quanto aos atos de ofício dos quais 
porventura tenham participado, também não se prestando a suprimir, por si só, o valor probatório de 
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suas declarações – não raro decisivas para a correta elucidação do episódio criminoso –, notadamente 
quando colhidas em juízo e afinadas entre si e ao restante da evidência. Vale conferir, a propósito, 
julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁ-
FICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CON-
DENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔ-
NEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. 
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 
PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUM-
PRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO 
MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONA-
MENTO. 1. [...]. 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a re-
sultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade 
das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não 
ocorreu no presente caso.  3-5. [...]. 6. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, 
para reduzir a pena do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão e 500 dias-multa, e para que o juízo 
das execuções proceda à nova fixação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como examine a 
possibilidade da concessão da substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. (STJ, 6.ª Turma, 
HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016) (grifos acrescidos)
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDA-
DE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXA-
ME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDA-
DE PROBATÓRIA. 1. [...]. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos 
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, 
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em 
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/
SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009) (grifos acrescidos)

Outrossim, é válido pontuar que, muito embora os Policiais ouvidos no feito não tenham pre-
senciado as condutas criminosas narradas na Denúncia, relataram a captura dos ora Apelantes, logo 
após os fatos, a bordo de veículo de modelo e cor idênticos aos daquele utilizado na empreitada deli-
tiva, bem como a apreensão, no mesmo automóvel, de armas de fogo compatíveis, em número e tipo, 
com as empregadas na consecução dos ilícitos, além de lona de coloração igual à daquela estendida 
no local do cativeiro.

Em síntese, visualiza-se que as declarações judiciais das vítimas e a prova testemunhal colhi-
da na instrução já se incumbem de atestar a concreta participação dos ora Apelantes nos crimes apu-
rados, máxime quando se somam aos referidos elementos de convicção, ainda, o teor das confissões 
extrajudiciais dos Réus Carlos Alberto (fls. 30/31), André (fls. 33/34) e José André (fls. 36/37), os quais 
admitiram, perante a Autoridade Policial, seu efetivo envolvimento na estruturada ação delituosa, nos 
seguintes termos:

[...] Que foi chamado para fazer a “parada” do Banco de Itapé por BEL que é do PARÁ e amigo de seu 
irmão JÚLIO PEREIRA ROCHA conhecido por JÚLIO DE ANAGÉ. Que o interrogado comprou o 
veículo Cross Fox de cor prata na cidade de Feira de Santana pagando a importância de R$ 11.000,00 
(onze mil reais) para fazer a parada em Itapé [...] Que na noite de quinta-feira se encontrou com BEL, 
NEGUINHO, JULIO, ANDRÉ CIGANO [José André dos Santos], o irmão do interrogado ANDRÉ 
PEREIRA ROCHA, na casa de ANDRÉ CIGANO [...]. Que na manhã de hoje, por volta das 04:30hs, 
saiu juntamente com seu irmão ANDRÉ, os comparsas WILLIAM e ANDRÉ CIGANO, que conduzia 
o veículo Cross Fox, parando em uma estrada vicinal, em uma mata, onde desceram do Cross Fox, 
tendo ANDRÉ CIGANO retornado com o veículo Cross Fox. E minutos depois o interrogado viu che-
gar um rapaz, filho do gerente do Banco do Brasil de Itapé, não sabendo informar quem o levou, pois 
estava na parte de baixo escondido nos matos. Que nega ter mantido contato com a vítima; que efeti-
vamente afirma que a idéia era de sequestrar o filho do Gerente do Banco do Brasil de Itapé, para que 
o mesmo pegasse o dinheiro do cofre do banco e levasse para o interrogado e seus comparsas. Que as 
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armas apreendidas no interior do Cross Fox pertence uma pistola a BEL e a outra a NEGUINHO. Que 
o interrogado, seu irmão ANDRÉ e NEGUINHO fizeram a guarda no cativeiro do filho do gerente do 
BB. Que no cativeiro a vítima ficou sentado em uma lona de cor azul, sendo vigiado pelo declarante e 
seus companheiros. Que a lona azul utilizada no cativeiro é a mesma que foi encontrada no interior do 
Cross Fox. (Interrogatório extrajudicial de Carlos Alberto Pereira Rocha, às fls. 30/31)
Que na terça-feira, dia 02/07/2013, o interrogado foi chamado por DECO, cujo nome completo não sabe, 
que estava acompanhado de seu irmão [JÚLIO] CARLOS PEREIRA ROCHA, conhecido como Júnior 
(...), convidando-o para participar de um sequestro. O outro grupo envolvido estava em Golf branco e era 
composto de DECO, JÚLIO CARLOS PEREIRA ROCHA, conhecido por JÚLIO GORDO (irmão do 
interrogado) [e] outro indivíduo conhecido apenas por NEGUINHO, que veio com DECO do Pará [...]. 
Na quinta-feira pela manhã, por volta de meio-dia, o interrogado foi para o trevo daquela cidade onde 
encontrou com JÚNIOR (irmão do interrogado), JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS e JAIR GONÇALVES 
CARVALHO (cujo nome verdadeiro é Uilinis Gonçalves Carvalho). Eles estavam no veículo Cross Fox, 
cor prata, placa JRP 6692 - Catu/BA, levando-o para o local onde seria o cativeiro, local próximo à cidade 
de Itapé, onde não havia nenhuma edificação, chegando por volta da 01:00 hora da madrugada. O inter-
rogado ficou sozinho neste local e uma hora depois o mesmo carro trouxe um rapaz branco, usa óculos, 
alto, magro, aparentando 17 anos de idade. A informação era que este rapaz é filho do gerente do Banco 
do Brasil da cidade de Itapé. As ordens que o interrogado recebeu foi de ficar com a vítima até as 08:00 
horas da manhã e nesse horário deveria deixar o rapaz e se dirigir para o asfalto, que fica próximo. Alega 
o interrogado que não disse nada à vítima e que no local foi colocada uma lona, onde a vítima dormiu. 
Às 08:00, conforme combinado, o interrogado deixou o rapaz solto no local e foi em direção à pista, onde 
JÚNIOR, JOSÉ ANDRÉ e JAIR, o aguardava no Cross Fox. Menos de quinze minutos depois, o veículo 
foi abordado por policiais militares, que os conduziu para o complexo policial de Itabuna. Quem dirigia 
o veículo era JAIR, proprietário do mesmo. Quem comandou o sequestro foi DECO ou DEL [...]. Foi 
prometido [ao] interrogado “uma ponta” em dinheiro, não especificada a quantia e o interrogado aceitou 
para ficar dentro do mato tomando conta de uma pessoa sequestrada a qual o interrogado não sabia quem 
era [...]. (Interrogatório extrajudicial de André Pereira Rocha, às fls. 33/34)
A ideia de sequestrar o filho do gerente do Banco do Brasil da cidade de Itapé veio de um rapaz de 
fora, chamado JÚLIO. Que na noite de ontem se reuniram em sua residência na cidade de Itapé os 
comparsas JÚLIO, DECO ou DÉU, ANDRÉ NERES DAMASCENO [Carlos Alberto Pereira Rocha], 
JAIR GONÇALVES CARVALHO e ANDRÉ PEREIRA ROCHA. Que foram para a casa do interro-
gado para tratar de pedir um apoio para sequestrar o filho do gerente do Banco da cidade de Itapé. Que 
para tanto o interrogado receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Que coube ao interrogado a função 
de logística, de dar cobertura em sua própria residência, inclusive o grupo pernoitou duas noites se-
guidas na casa do interrogado. Que a função do interrogado também se restringia ao fato de dirigir o 
veículo CROSS FOX prata para transportar os outros integrantes da quadrilha que mantiveram o filho 
do gerente em cativeiro. Que o interrogado recebeu ligação telefônica para um celular que não sabe o 
número (utilizado apenas para a ação criminosa), onde um dos integrantes que estavam com a vítima 
em cativeiro, ligou dizendo “venha buscar a gente aqui no mato porque sujou” [...]. Que os integrantes 
da quadrilha que estavam com o filho do gerente saíram de dentro do matagal e entraram no veículo 
[...]. Que nas proximidades da empresa Nestlé, no Bairro Ferradas, em Itabuna, o interrogado foi abor-
dado por uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual que conduziu todo o grupo para o Complexo 
Policial de Itabuna. Que na delegacia, ao ser entrevistado por policiais civis do GARCIF, confessou 
a culpa nos crimes apurados, indicando o local onde estavam escondidas as armas de fogo, dentro do 
veículo CROSS FOX, qual seja, numa parte oculta dentro do painel [...]. (Interrogatório extrajudicial 
de José André dos Santos, às fls. 36/37)

Assim, revelaram os ora Apelantes, na fase inquisitorial, terem sido convidados a tomar parte 
no sequestro do filho do gerente da agência do Banco do Brasil da Cidade de Itapé, chamamento rea-
lizado por indivíduo de alcunha “Deco” ou “Bel” e pelo Acusado Júlio Carlos Pereira Rocha – irmão 
dos Réus André e Carlos Alberto –, e ao qual todos aderiram, sob a expectativa de auferirem, em 
retorno à sua participação na empreitada delitiva, pagamentos individuais à ordem de, até mesmo, R$ 
20.000,00 (vinte mil reais).

Esclareceram os então interrogados, outrossim, que desempenhavam funções específicas no 
âmbito do grupo criminoso, composto, a princípio, de 07 (sete) infratores; em face disso, incumbiu-se 
o Acusado Carlos Alberto da aquisição do automóvel CrossFox, tocando ao Réu José André, por sua 
vez, a “logística” da ação delituosa, chegando a abrigar à súcia em sua residência, sem prejuízo da 
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atuação de ambos no transporte e guarda do ofendido Vittor em cativeiro, tarefas também exercidas 
pelo Acusado André.

Nesse ponto, importa registrar a feição convergente das supracitadas confissões extrajudiciais, 
afinadas não apenas entre si, mas, também, à evidência produzida na fase instrutória, na medida em 
que corroboram, dentre outros aspectos, a efetiva utilização do veículo CrossFox na prática delituosa 
e a apreensão, em seu interior, de armas de fogo e da lona utilizada no local do cativeiro, tudo em 
consonância com as declarações das vítimas José e Vittor, bem como em harmonia com a prova tes-
temunhal coletada em juízo.

Cabe frisar, ademais, a inexistência de impeditivo à valoração da confissão extrajudicial do 
agente, de forma meramente suplementar à prova judicializada, para fins de reconhecimento da materia-
lidade e autoria delitivas, mesmo porque a regra inserta no art. 155 do Código de Processo Penal veda ao 
Magistrado, apenas, o expediente de “fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informa-
tivos colhidos na investigação”, situação que, conforme amplamente demonstrado, não ocorre à espécie.

Veja-se, nesse sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM 
INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORADAS COM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CON-
TRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. IN-
CIDÊNCIA ERRO DE TIPO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 STF. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍ-
TICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Depoimentos com confissão extrajudicial cor-
roborados por outros meios de prova, notadamente depoimento dos policiais, com provas produzidas 
sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são aptos a sustentar condenação. II - [...]. III - [...]. Agravo 
regimental desprovido. (STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.205.027/RN, Rel. Min. Felix Fischer, j. 
13.03.2018, DJe 21.03.2018) (grifos acrescidos)

De outro giro, optaram os ora Apelantes, em seus interrogatórios judiciais (fls. 507/512), por 
negar qualquer participação nos delitos apurados, aduzindo que as suas confissões na fase inquisitiva 
teriam sido coletadas mediante tortura; trata-se, contudo, de assertiva carecedora de mínima compro-
vação nos autos, sem o condão de obstar a referência às admissões de culpa externadas no inquérito, 
sobretudo quando se rege a análise da prova, no direito processual pátrio, pelo princípio do livre con-
vencimento motivado.

À luz do panorama delineado, inexiste espaço para a pretendida absolvição dos Apelantes por 
suposta fragilidade ou insuficiência da prova, uma vez demonstrada, com esteio em evidência robusto 
e idônea, a efetiva incursão de tais agentes na empreitada delitiva narrada na Denúncia. Assim, não 
prospera a Defesa na tentativa de desqualificar as declarações das vítimas sob a pretensa pecha da 
parcialidade, tampouco obtendo êxito no esforço de suprimir o valor probante dos testemunhos colhi-
dos na instrução.

Certo é que as narrativas dos ofendidos, os relatos dos Policiais que tomaram parte na prisão 
flagrancial e as confissões extrajudiciais dos Réus permitem identificar a inequívoca vinculação dos 
últimos à ação criminosa, a começar pelo fato de terem restado surpreendidos, logo após os ilícitos 
sob apuração, quando trafegavam em automóvel de cor e modelo iguais ao daquele empregado na prá-
tica delitiva, e que, na ocasião da abordagem policial, provinha da exata localidade onde se efetivara 
o cativeiro de Vittor.

Nesse contexto, resulta irrelevante a alegação defensiva de que o veículo CrossFox pertenceria 
formalmente a terceiro, por se tratar de aspecto incapaz, por si só, de elidir as provas de autoria exis-
tentes em desfavor dos ora Apelantes, mormente à vista das circunstâncias de tempo e lugar nas quais 
foram flagrados a bordo do supracitado automóvel, sem olvidar, ainda, a comprometedora apreensão, 
em seu interior, de armas de fogo e lona compatível com aquela utilizada no curso do sequestro.
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Também desinfluente se revela a irregularidade do reconhecimento pessoal efetuado pelo ofen-
dido Vittor em sede de inquérito, oportunidade na qual se limitara, em verdade, a apontar o indivíduo 
posteriormente identificado como o Réu Carlos Alberto, de maneira bastante informal, como um dos 
agentes responsáveis pela guarda de seu cativeiro (fl. 23), assertiva que, em face da posterior coleta de 
evidências dotadas de maior robustez, sequer se revestiu de excepcional relevância probatória.

De todo modo, é válido anotar que a jurisprudência possui entendimento firmado no sentido 
de que a efetivação de reconhecimento pessoal à margem das formalidades previstas no art. 226 do 
Código de Processo Penal não consubstancia nulidade, eis que o regramento em foco não ostenta 
natureza cogente, apresentando o caráter de mera recomendação, cuja inobservância não conduz à in-
validação do ato e, muito menos, de posteriores decisões. Confira-se, a propósito, julgado do Superior 
Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CA-
BIMENTO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CON-
DENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. MATÉRIA NÃO 
ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DE-
POIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓ-
RIO. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE PELA VIA DO WRIT. CONSTRANGI-
MENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. [...]. 2. Tendo a condenação do réu sido fundamentada no 
depoimento das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e na contradição existente 
entre os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, não há falar em nulidade pela não ob-
servância das exigências contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência desta 
Corte firmou o entendimento de que o procedimento para reconhecimento da autoria delitiva configura 
mera irregularidade, porquanto não se revela uma obrigação, mas sim recomendação, de modo que 
se mostra válida a realização por meio diverso, mormente quando não constitui fonte única de prova 
a acarretar a condenação. Precedentes. 4-7. [...]. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ, 6.ª Turma, HC 
198.846/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.10.2015, DJe 16.11.2015)

Tampouco pode prosperar, de mais a mais, a tese recursal de participação de menor importân-
cia, porquanto delineada, conforme já demonstrado retro, a nítida adesão dos ora Apelantes, ainda nos 
primeiros estágios do iter criminis, à empreitada delitiva, marcada por cuidadoso planejamento, prévio 
ajuste entre os infratores, sofisticada divisão de tarefas entre eles e execução escalonada em duas etapas, 
incumbindo-se cada um dos agentes de funções igualmente relevantes para o êxito da ação criminosa.

Repisa-se, por oportuno, que os próprios Réus admitiram, em suas confissões extrajudiciais, 
terem recebido, dentre outras atribuições, a incumbência de transportar o ofendido Vittor ao local do 
cativeiro e aí mantê-lo, ao que se soma a apreensão, no veículo em que trafegavam, de armamento 
compatível com o utilizado pelos demais agentes no ingresso à residência da vítima José, seguido, 
como visto, da manutenção de sua família em cárcere privado no próprio imóvel e da subtração dos 
pertences nele encontrados.

Ademais, revelou o ofendido Vittor, tanto no inquérito (fls. 22/24) quanto na instrução (fls. 
669/670), que os agentes responsáveis por guardar o cativeiro – isto é, os ora Apelantes e o Corréu 
Uilinis – restituíram-lhe, após sua libertação, quatro dos aparelhos celulares previamente subtraí-
dos de sua casa, circunstância que somente reforça a percepção de que os Acusados detinham pleno 
conhecimento de todas as fases da empreitada delituosa e, sob expectativa de paga, aquiesceram à 
sua consecução.

Mais do que isso, visualiza-se a inquestionável concorrência dos Réus, sob o desempenho de fun-
ções diversas, mas imbuídas de igual relevo, para o sucesso da estruturada prática criminosa sob apuração, 
donde se conclui pelo acerto da condenação dos ora Apelantes como incursos nas condutas delitivas nar-
radas na Peça Incoativa, a saber, a subtração patrimonial perpetrada na residência das vítimas e a extorsão 
mediante sequestro do ofendido Vittor, não se podendo cogitar, pois, de participação de menor importância.

Contemple-se, ilustrativamente, aresto do Superior Tribunal de Justiça:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AB-
SOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECI-
MENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVI-
DO. 1. [...]. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de 
tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele 
atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracteriza-
dora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias 
reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade 
para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria 
necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental 
a que se nega provimento. (STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, j. 24.09.2013, DJe 02.10.2013) (grifos acrescidos)

Portanto, reputando-se devidamente comprovadas a materialidade dos delitos reconhecidos na 
Sentença e a concreta participação dos ora Apelantes no cometimento de tais ilicitudes, sob a efetiva 
qualidade de coautores, resulta de todo inviável o acolhimento do pleito absolutório, não socorrendo 
os Acusados a frágil invocação ao postulado do in dubio pro reo, além de se mostrar igualmente des-
cabida a pretensão de incidência da figura prevista no art. 29, § 1.º, do Código Penal. Assim, passa-se 
ao exame das demais teses recursais.

II-C. Do pleito desclassificatório
Em relação à pretendida desclassificação da conduta originalmente amoldada ao delito de 

extorsão mediante sequestro para o crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima, 
melhor sorte não ampara a Defesa. Ocorre que os tipos penais de roubo e extorsão não se confundem, 
especialmente porque se exige, na última figura, a concreta atuação da vítima para fins de obtenção 
da vantagem indevida, circunstância inexistente no primeiro ilícito, em que se mostra possível ao 
infrator assenhorar-se diretamente da coisa.

Discorrendo acerca de tal distinção, assim leciona, com propriedade, o doutrinador Luiz Ro-
berto Bitencourt, in verbis:

No roubo e na extorsão, o agente emprega violência ou grave ameaça para submeter a vontade da víti-
ma. No roubo, o mal é iminente, e o proveito é contemporâneo; na extorsão, o mal prometido é futuro, 
e futura também é a vantagem que o agente objetiva. No roubo, o agente toma a coisa, ou obriga a 
vítima (sem opção) a entregá-la; na extorsão, a vítima pode, em princípio, optar entre acatar a ordem 
e oferecer resistência. Em outros termos, como afirmava Frank, o ladrão subtrai; o extorsionário faz 
com que se lhe entregue a coisa. Questionando os diversos critérios apontados como diferenciadores 
dos dois crimes, Nélson Hungria destacava o seguinte: “No roubo, há uma contrectatio; na extorsão, há 
uma traditio”. (in Tratado de Direito Penal: Parte Especial. 8.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, v. 3, p. 136)

Tornando à hipótese dos autos, verifica-se que os agentes tomaram o ofendido Vittor sob seu 
jugo, conduziram-no a local ermo e condicionaram sua libertação à entrega, pelo genitor da citada 
vítima, de numerário a ser retirado do cofre da agência bancária na qual este laborava como gerente. 
Destarte, não há dificuldade alguma em constatar a perfeita subsunção do mencionado comporta-
mento criminoso ao tipo penal de extorsão mediante sequestro, contemplado no art. 159, caput, do 
Código Penal.

Com efeito, reporta-se o indigitado dispositivo à ação de “sequestrar pessoa com o fim de obter, 
para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate”, figura típica cujas 
elementares restam inequívoca e integralmente reunidas à espécie. O mesmo não se pode afirmar, to-
davia, em relação ao roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima, crime que, malgrado guarde 
certa similitude com a extorsão mediante sequestro, possui conteúdo substancialmente diverso.
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Isso porque não se trata, aqui, da subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou 
grave ameaça, e circunstanciada pela transitória retenção do ofendido, mas, sim, do efetivo seques-
tro da vítima – levada, inclusive, a lugar isolado – e condicionamento da sua libertação ao paga-
mento de resgate; a obtenção da vantagem indevida, por sua vez, tampouco ocorreria por meio de 
sua direta apropriação pelos infratores, demandando, lado outro, a inafastável atuação do genitor 
da pessoa sequestrada.

De fato, conforme suficientemente explicitado, incumbia ao ofendido José proceder à su-
breptícia retirada dos valores encerrados no cofre da agência bancária na qual era gerente e, em 
seguida, repassá-los aos agentes responsáveis por manter em cativeiro seu filho Vittor. Cuida-se, 
no caso, de participação ativa de terceiro que, se por um lado resulta estranha às elementares do 
delito de roubo, bem se amolda, de outro giro, à estrutura típica da extorsão, sob a figura, aqui, do 
art. 159 do Código Penal.

Veja-se, em total convergência com o entendimento aqui adotado, elucidativo precedente do 
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRA-
VO REGIMENTAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DESÍGNIOS AUTÔ-
NOMOS. CONCURSO MATERIAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. CRIME CON-
TINUADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO 
IMPROVIDO. 1. Não apresentado nenhum elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, deve 
ser mantido o posicionamento firmado na decisão impugnada. 2. Os delitos de roubo e extorsão 
mediante sequestro não se confundem na hipótese, pois nitidamente independentes e praticados 
com desígnios autônomos. Isso porque a conduta dos réus de subtrair bens da vítima - o acórdão 
recorrido faz menção a carro, carteira, dinheiro, relógio e cartões de crédito - não se confunde com 
a conduta de cercear a sua liberdade, com o intuito de obter vantagem patrimonial, por meio de pa-
gamento de resgate, o que implica no comportamento de terceiro. 3. Apesar de as ações delituosas se 
classificarem como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos e estão bem delinea-
dos na descrição fática das condutas perpetradas pelos réus, sendo certo que a subtração de bens da 
vítima não se encontra na linha de desdobramento do sequestro efetuado como preço do resgate. Daí 
a clara pluralidade de condutas, praticadas com desígnios autônomos, a exigir o reconhecimento do 
concurso material de delitos. 4. [...]. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
ao qual se nega provimento. (STJ, 6.ª Turma, EDcl no REsp 1.133.029/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 
22.09.2015, DJe 19.10.2015) (grifos acrescidos)

À luz das ponderações externadas, conclui-se resultar descabido o pedido de reclassificação, 
para o tipo do art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, da conduta originalmente subsumida, de for-
ma escorreita, ao crime de extorsão mediante sequestro.

II-D. Do pretendido reconhecimento da tentativa
No tocante ao pleito de reconhecimento da extorsão mediante sequestro em sua modalidade 

tentada, ao argumento de não se ter auferido vantagem indevida, cuida-se de pretensão recursal que 
tampouco comporta acolhimento. Ocorre que o referido delito constitui crime formal, cuja consu-
mação tem lugar com a simples conduta de privar a vítima de sua liberdade para fins de obtenção do 
resgate, ainda que não verificado o seu efetivo recebimento pelo agente ou, até mesmo, a concreta 
formulação da exigência.

Nesse sentido, esclarece Guilherme de Souza Nucci que

[...] tratando-se de crime formal, pune-se a mera atividade de sequestrar pessoa, tendo a finalidade 
de obter resgate. Assim, embora o agente não consiga a vantagem almejada, o delito está consumado 
quando a liberdade da vítima é cerceada. Por outro lado, convém destacar que o crime de extorsão me-
diante sequestro está consumado, do mesmo modo, ainda que o agente, privando a liberdade da vítima, 
com a intenção de pleitear resgate, não tenha tempo para fazê-lo. (in Código Penal Comentado. 13.ª ed. 
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São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 832)

Não é outro, aliás, o preceito contido na Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça, ao 
enunciar, de forma textual, que “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da 
vantagem indevida”, tornando ultrapassada, no âmbito jurisprudencial, a discussão a respeito do tema. 
É valido trazer à colação, ainda, e na mesma linha intelectiva, arestos da supracitada Corte Superior 
especificamente alusivos ao delito de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), in verbis:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRETENSÃO DE 
RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. VÍTIMA MANTIDA EM CATIVEIRO, SOB AME-
AÇA DE ARMA DE FOGO, OBRIGADA A ENTREGAR O CARTÃO MAGNÉTICO E A SENHA DO 
BANCO COMO CONDIÇÃO PARA SUA LIBERTAÇÃO. FATOS ADMITIDOS PELA IMPETRA-
ÇÃO. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 96/STJ. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO § 1.º DO 
ART. 159 DO CPB. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1-2. [...]. 3. Cuidando-se de crime formal, sequestrada a vítima e exigi-
do o resgate, ocorre a consumação, ainda que não se tenha conseguido a vantagem econômica almejada 
(Súmula 96/STJ). 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (STJ, 5.ª Turma, HC 
86.127/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.02.2008, DJe 17.03.2008) (grifos acrescidos)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 158, § 1º E 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CRIME HE-
DIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA Nº 
96 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO 
MATERIAL. I-III - [...]. IV - O delito de extorsão, enquanto crime formal, prescinde, para sua consu-
mação, da efetiva obtenção da indevida vantagem econômica, sendo esta mero exaurimento da con-
duta criminosa. (Precedentes e Súmula nº 96 do STJ). V - [...]. Recurso provido. (STJ, 5.ª Turma, REsp 
696.352/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.03.2005, DJ 23.05.2005) (grifos acrescidos)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRA-
VE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTORSÃO ME-
DIANTE SEQÜESTRO. TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. SÚMULA 96/STJ. VEDAÇÃO DE 
REEXAME DE PROVAS. [...]. O crime de extorsão mediante sequestro, por ser formal, prescinde da 
obtenção de vantagem ilícita para sua consumação. Inteligência da Súmula 96/STJ. Recurso parcial-
mente conhecido e nesta parte desprovido. (STJ, 5.ª Turma, REsp 555.178/SC, Rel. Min. José Arnaldo 
da Fonseca, j. 28.09.2005, DJ 07.11.2005) (grifos acrescidos)

Assim, mostrando-se incontestes, em face da prova reunida nos autos, o cerceamento à liberdade 
do ofendido Vittor, então mantido em cativeiro, e a concomitante exigência, a seu genitor, do pagamen-
to de correspondente resgate, é de se reconhecer a efetiva consumação do crime de extorsão mediante 
sequestro, sendo certo que a eventual obtenção da vantagem pretendida traduziria mero exaurimento da 
conduta delituosa. Por tais razões, não há como falar, em absoluto, na caracterização de tentativa.

II-E. Da qualificadora da menoridade da vítima
Por outro lado, com respeito ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 159, § 

1.º, do Código Penal, é forçoso reconhecer a procedência do inconformismo defensivo. De logo, cabe 
esclarecer que a incidência da aludida circunstância teve lastro na compreensão judicial de que os atos 
executórios do delito de extorsão mediante sequestro tiveram início, à espécie, com o ingresso dos 
agentes na residência do ofendido José Sousa Reis e subsequente manutenção de seus familiares em 
cárcere privado, no próprio imóvel.

Assim é que, elegendo à condição de sujeitos passivos do supracitado crime “todos os que 
experimentaram a restrição no seu direito à livre locomoção”, findou o Juiz Singular por tomar como 
vítimas, sem exceção, as pessoas “confinadas em sua residência durante toda a noite e madrugada 
entre os dias 04 e 05/07/2013”, grupo familiar no qual também se incluía a criança G. B. R., aspecto 
que, a seu turno, subsidiou a inteligência da qualificadora mencionada retro, aplicável em caso de 
menoridade do sequestrado.
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Nesse ponto, para melhor compreensão da linha intelectiva desenvolvida pelo Magistrado a 
quo, procede-se à parcial transcrição da Sentença:

Quanto ao ilícito do artigo 159, § 1º, do CP, também emerge dos autos a certeza de que os agentes de-
lituosos, mediante a divisão de tarefas, adentraram no imóvel pertencente a JOSÉ SOUSA REIS e lá 
mantiveram seus familiares sob sua vigilância, para mais adiante sequestrarem a pessoa de VITTOR 
BENEVIDES REIS, tudo visando compelir o seu genitor a subtrair valores pertencentes ao estabeleci-
mento bancário no qual trabalhava, incidindo assim na conduta vedada pelo caput do referido disposi-
tivo legal, qual seja: “Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer 
vantagem, como condição ou preço do resgate”.
[...]
Acrescente-se que, no caso, o ofendido não é somente aquele que foi compelido a praticar determinada 
conduta diante da extorsão perpetrada, mas também todos os que experimentaram a restrição no seu 
direito à livre locomoção.
Neste contexto, as vítimas também foram contundentes em informar que foram cerceadas no seu di-
reito de ir e vir, haja vista que ficaram confinadas em sua residência durante toda a noite e madrugada 
entre os dias 04 e 05/07/2013. E mais, também não há dúvida de que uma dessas vítimas foi a menor 
GABRIELLA BENEVIDES REIS, que à época do crime contava com 12 anos de idade, conforme se 
infere do documento de fl. 670.

Todavia, entende-se padecer de equívoco, data maxima venia, a compreensão adotada pelo 
Juiz Sentenciante no particular. Ocorre que tanto a narrativa lançada na Denúncia quanto a prova 
colhida no feito restringem a condição de sequestrado à pessoa de Vittor Benevides Reis, pelo singe-
lo motivo de que fora ele o único a ter a sua libertação efetivamente condicionada ao pagamento de 
resgate – elementar do tipo descrito no art. 159, caput, do Código Penal –, exigência simplesmente 
estranha aos seus demais familiares.

Com efeito, e conforme demonstrado quando do exame, nesta via, da materialidade e autoria 
delitivas, a empreitada criminosa restou escalonada em duas etapas, tendo lugar, num primeiro mo-
mento, a manutenção da família do ofendido José sob cárcere privado e concomitante subtração dos 
pertences encontrados na residência, ao que sobreveio, na segunda fase do plano, o sequestro de seu 
filho Vittor, com o seu transporte a local ermo e a subsequente exigência de numerário a ser retirada 
de cofre bancário.

Nesse contexto, é imperioso atentar para o fato de que, segundo a narrativa veiculada na pró-
pria Peça Acusatória, dos três infratores presentes à residência familiar no dia 05.07.2013, dois dei-
xaram o local ainda nas primeiras horas da manhã, levando como refém o ofendido Vittor, ao passo 
que o terceiro agente, após fornecer à vítima José instruções acerca do pagamento de resgate em favor 
do filho Vittor, também deixou o imóvel, acompanhando José rumo à Cidade de Itapé-BA, onde este 
deveria sacar o importe exigido pela súcia.

Em outras palavras, extrai-se da Denúncia que nenhum dos infratores permaneceu na residência 
em momento posterior à saída dos ofendidos Vittor e José, já na companhia dos agentes, donde se con-
clui ter cessado, ainda na manhã do dia 05.07.2013, o jugo que se abatera sobre os demais integrantes da 
família; ciente de tal peculiaridade é que o Órgão Ministerial, procedendo com inteiro acerto, restringiu 
a incursão dos Denunciados no “art. 159, § 1.º, em relação à vítima Vittor Benevides Reis” (fl. 06).

Portanto, à luz da dinâmica fática relatada na Peça Vestibular e corroborada pelo conjunto pro-
batório coletado no feito, não há como ampliar a qualidade de “sequestrado” para além do ofendido 
Vittor, por meio da inclusão, nesse rol, de pessoas no tocante às quais não recaía a exigência de resgate 
ou o condicionamento de sua liberação ao pagamento de tal preço, máxime porque, na segunda fase 
da empreitada delitiva, não prosseguiram os agentes com a manutenção de outros membros da família 
em cárcere privado.

Não se pode negar a efetiva constrição, num primeiro momento, à liberdade dos demais fa-
miliares da vítima José, tampouco o fato de o estratagema criminoso voltar-se, desde o princípio, ao 
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sequestro de seu filho Vittor; contudo, é igualmente certo que o jugo infligido à totalidade do grupo 
familiar não serviu, até porque cessado, como circunstância hábil a coagir o ofendido José ao atendi-
mento da demanda formulada pelo bando, a qual, repise-se, somente abrangia a libertação de Vittor, 
então levado a cativeiro e aí mantido.

Mais do que isso, entende-se que fazer retroceder no tempo o início da execução do delito de 
extorsão mediante sequestro significa, à espécie, desprezar o caráter escalonado da empreitada deli-
tiva e, sobretudo, ignorar a própria estrutura típica do referido crime, essencialmente marcada pelo 
liame entre a privação da liberdade de alguém e o escopo do agente em auferir, sob dita coação, van-
tagem indevida a título de resgate. Tratando do tipo objetivo da infração penal em tela, assim discorre 
Luiz Roberto Bitencourt:

Com efeito, a conduta tipificada é sequestrar, isto é, reter, arrebatar, retirar alguém de circulação, con-
tra a sua vontade, privando-o da liberdade. Os elementos constitutivos do crime de extorsão mediante 
sequestro são: retirada de alguém de circulação, dissentimento expresso ou implícito, finalidade espe-
cial de obter qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.
O sequestro pode ser longo ou breve, indiferentemente, desde que tenha idoneidade para produzir na 
vítima a certeza de que a supressão de sua liberdade não será passageira e está, no mínimo, condicio-
nada à satisfação da exigência apresentada para o resgate [...].
O fim especial de obter qualquer vantagem nem sempre é anterior ao ato material de sequestrar al-
guém. Essa ação pode ter sido motivada por qualquer outra razão, mas posteriormente, enquanto per-
durar a privação de liberdade, o agente passa a condicionar a libertação do sequestrado ou refém à 
satisfação de qualquer vantagem, como reza o texto legal. Nesse caso, configura-se a chamada pro-
gressão criminosa. (in Tratado de Direito Penal, op. cit., p. 156)

Diante das considerações efetuadas, é inelutável concluir pela concreta restrição da qualidade 
de “sequestrado” ao ofendido Vittor, o qual, contando com 19 (dezenove) anos de idade ao tempo 
do episódio criminoso (fl. 22), não atrai a incidência da qualificadora prevista no art. 159, § 1.º, do 
Código Penal. Assim, procede-se ao afastamento da indigitada circunstância, com a consequente re-
conhecimento da prática de extorsão mediante sequestro na sua forma simples, descrita no caput do 
já mencionado art. 159.

II-F. Da aplicação das penas
Passando-se ao exame das reprimendas fixadas, destaca-se, de logo, que a ampla devolutivi-

dade intrínseca ao Recurso de Apelação permite ao Tribunal reavaliar os critérios de aplicação da 
pena, tornando-lhe possível, no exercício de tal mister, a suplementação dos fundamentos contidos na 
Sentença ou, até mesmo, a realização de nova análise das circunstâncias fáticas e jurídicas nas quais 
se pautou a dosimetria, desde que observada, em recurso exclusivo da Defesa, a vedação ao agrava-
mento da sanção imposta ao Réu.

Vale conferir, em total convergência com o entendimento aqui exposto, julgados bastante 
recentes da 5.ª e 6.ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação se firmou no sentido da 
inexistência de reformatio in pejus em situações dessa natureza:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFOR-
MATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Hipótese em quem a instância de origem decidiu que 
o afastamento da valoração negativa de uma vetorial pelo Tribunal deve conduzir, necessariamente à 
redução da pena-base. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é 
possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresenta-
da na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que 
tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 3. O efeito devolutivo pleno do recurso de 
apelação autoriza que Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, proceda à revisão 
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, alterando os fundamentos para justificar 
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a manutenção da pena-base exasperada, não havendo falar em reformatio in pejus, se a situação do 
sentenciado não é agravada. 4. Recurso provido. (STJ, 5.ª Turma, REsp 1.745.132/RS, Rel. Min. Jorge 
Mussi, j. 23.08.2018, DJe 31.08.2018) (grifos acrescidos)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. 
UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RES-
TRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CONSEQUÊN-
CIAS DO DELITO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL. REFORMATIO IN 
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 1. Admite-se a utilização 
de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima), não utilizadas 
para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do 
Código Penal. 2. Em que pese a não recuperação do bem seja elementar do crime roubo, o preju-
ízo excessivo sofrido pela vítima constitui fundamento concreto ao agravamento da pena-base. 3. 
A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentos pelo Tribunal que revisa a 
dosimetria, sempre que não houver agravamento da pena, em razão do efeito devolutivo amplo de 
recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, reformatio in pejus. 4. Agravo regimental 
improvido. (STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 1.211.369/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08.05.2018, 
DJe 21.05.2018) (grifos acrescidos)

Tecidas essas considerações introdutórias, cabe registrar que, a despeito da inadequada valo-
ração desfavorável de parte dos vetores do art. 59 do Código Penal, entende-se justificado o incremen-
to efetuado na primeira fase da dosimetria, com relação ao crime de roubo, pelas circunstâncias que 
envolveram a perpetração de tal ilícito, e, no tocante ao delito de extorsão mediante sequestro, pelas 
consequências decorrentes de sua prática, aspectos fáticos cuja invocação judicial se fez acompanhar, 
no caso, de fundamentação concreta.

Nesse compasso, assinalou o Juiz a quo, acerca da primeira diretriz, que os agentes abordaram 
a vítima José, “em frente à sua residência e já no período noturno, para posteriormente submetê-la, 
juntamente com seus familiares, a momentos de extrema angústia”, é dizer, mantiveram-nos confi-
nados ao interior da casa, por significativo lapso temporal, enquanto saqueavam o imóvel, dele sub-
traindo aparelhos eletrônicos e numerário, conforme exaustivamente demonstrado no teor do próprio 
Édito Condenatório.

Cuida-se, a toda evidência, de modus operandi a conferir maior reprovabilidade à ação cri-
minosa, tanto assim que idôneo a ensejar, até mesmo, a incidência da majorante prevista no art. 157, 
§ 2.º, inciso V, do Código Penal, aplicável “se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo 
sua liberdade”. Em face disso, não há como censurar a exasperação atinente ao delito de roubo, 
sobretudo quando se limitou o aumento da respectiva pena-base, na Sentença, ao discreto patamar 
de 06 (seis) meses.

Com respeito às consequências do fato, destacou o Juiz Singular que “as vítimas José Sousa Reis 
e Vittor Benevides Reis relatam que até hoje não estão completamente restabelecidos do ponto de vista 
psicológico”, mormente porque, em oitivas realizadas mais de um ano e meio após o evento criminoso, 
revelaram perdurar a necessidade de acompanhamento psíquico, além da dificuldade do ofendido José, 
até então, em retornar à sua atividade laboral, precisando recorrer ao uso de medicamentos.

Em outras palavras, tem-se que o episódio delitivo infligiu às vítimas José e Vittor trauma 
psicológico intenso e duradouro, a exigir tratamento continuado, sem olvidar o comprometimento à 
atuação profissional do primeiro ofendido. Tais desdobramentos, por óbvio, em muito transcendem 
o abalo emocional naturalmente vivenciado pelos sujeitos passivos do crime de extorsão mediante 
sequestro, quedando respaldada a elevação da respectiva pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença 
entre os limites mínimo e máximo da sanção.

À vista dessas ponderações, fica mantida a reprimenda básica concernente ao crime de roubo, 
quanto a todos os Apelantes, no quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, sendo cabível, porém, 
a readequação do incremento efetuado em relação ao delito de extorsão mediante sequestro, cuja 
pena-base se passa a dosar, uma vez tendo sido afastada a qualificadora da menoridade da vítima, 
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no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, proporcional ao grau de 
exasperação adotado na Sentença.

Lado outro, visualiza-se caber reparo, de ofício, na segunda fase da dosimetria, eis que a di-
minuição relativa à atenuante da confissão espontânea, circunstância legal corretamente reconhecida 
pelo Juiz a quo, operou-se em frações bastante inferiores ao já tradicional montante de 1/6 (um sexto), 
à míngua de justificativa concreta para a utilização de índice diverso do consagrado pela jurisprudên-
cia, máxime quando se observa que as confissões extrajudiciais dos Réus forneceram efetivo respaldo 
à condenação.

Confiram-se, a título ilustrativo, arestos do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEI-
TA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL 
DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE 
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORA-
ÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO NA PENA. 
PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, CONSIDERANDO A VALORA-
ÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NO-
CIVIDADE DA DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 
DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. 
PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDI-
CIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - [...]. - A lei não prevê as frações a serem 
aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de Jus-
tiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e 
concretamente fundamentada. Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 
pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem fundamentação concreta 
e de forma desproporcional ao aumento da pena-base. - [...]. - Habeas corpus não conhecido. Ordem 
concedida ex officio, apenas para reduzir as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regi-
me inicial fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, 5.ª Turma, HC 
386.418/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.04.2017, DJe 25.04.2017) (grifos acrescidos)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. 
FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDIMEN-
SIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHI-
MENTO DOS REQUISITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. 1. [...]. 2. Sabe-se que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de 
aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, 
cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e pro-
porcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal fir-
mou-se no sentido de que a diminuição da pena em fração inferior a 1/6, pela aplicação da atenuante da 
confissão, deve ser fundamentado. 3. No caso, na falta de indicação de fundamento válido para a fixa-
ção do patamar de 1/12, impõe-se a readequação da pena, na segunda fase. 4. [...]. 5. Habeas corpus não 
conhecido. Ordem concedida de ofício, para redimensionar a pena do paciente. (STJ, 5.ª Turma, HC 
400.645/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2017, DJe 27.09.2017) (grifos acrescidos)

Assim é que, passando-se a aplicar na fração de 1/6 (um sexto) a supracitada circunstância ate-
nuante, ficam aqui dosadas as reprimendas provisórias, quanto a todos os Apelantes, nos menores pata-
mares legalmente cominados aos delitos de roubo e extorsão mediante sequestro – correspondentes, em 
respectivo, a 04 (quatro) e 08 (oito) anos –, quedando obstada, em dita etapa, a ulterior redução de escar-
mento já conduzido ao mínimo legal, incidindo, aqui, Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Igual necessidade de reforma se identifica na terceira fase da dosimetria, desta feita para fazer 
incidir no quantum mínimo de 1/3 (um terço) a majorante prevista no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do 
Código Penal. Ocorre que a adoção do índice intermediário de 2/5 (dois quintos) não contou com a indi-
cação de qualquer fator, além da simples pluralidade de causas de aumento, a justificar o incremento em 
grau superior à menor fração legal, em inobservância à Súmula n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.
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À luz das operações efetuadas, tornam-se definitivas as penas impostas, a cada um dos 
ora Apelantes, em 08 (oito) anos de reclusão, quanto ao delito de extorsão mediante sequestro, 
e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no que tange ao crime de roubo majorado por 
emprego de arma de fogo e concurso de agentes, perfazendo, em virtude do concurso material 
de infrações, a reprimenda total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o 
regime inicial fechado.

Por fim, procede-se, ex officio, ao redimensionamento das penas pecuniárias cumulativamente 
impostas na Sentença, que, a fim de guardarem proporcionalidade com as sanções reclusivas aqui 
redimensionadas, ficam definidas em 10 (dez) dias-multa, no tocante ao delito de extorsão mediante 
sequestro, e 13 (treze) dias-multa, quanto ao crime de roubo, totalizando 23 (vinte e três) dias-multa, 
em relação a cada Apelante, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao 
tempo dos fatos.

II-G. Da manutenção da preventiva
Em sequência, cumpre examinar a manutenção da preventiva no Decreto Condenatório, 

para, no entanto, confirmar dita providência. Ocorre que a negativa ao direito de recorrer em liber-
dade ocorreu de maneira fundamentada, tendo aludido o Magistrado Singular, com integral acerto, 
à gravidade dos delitos apurados, ao modus operandi adotado na consecução de tais ilícitos, ao 
histórico criminal dos Réus e, ainda, ao fato de terem eles permanecido segregados ao longo de 
todo o trâmite processual:

Dada a gravidade dos delitos perpetrados, o modus operandi utilizado na ação e o histórico criminal 
dos réus, que permaneceram custodiados ao longo do feito no sentido de preservar a garantia da ordem 
pública e evitar a novos incidentes semelhantes, não permito que os mesmos apelem em liberdade 
por reputar que os fundamentos expostos na decisão que decretou sua prisão preventiva permanecem 
válidos. (fl. 926)

Ora, extrai-se da própria Sentença – a qual, como é cediço, deve ser lida de forma global – ter 
sido reconhecida a indistinta participação dos Acusados em empreitada delitiva que culminou no 
sequestro do filho de gerente bancário e concomitante exigência de importe pertencente à instituição 
financeira, ação levada a efeito, ademais, por numerosa súcia, a atuar mediante sofisticada divisão de 
tarefas e valendo-se da utilização de múltiplas armas de fogo e veículo automotor.

À luz de tal cenário, entende-se inviável censurar a invocação judicial, no Édito Condenató-
rio, à necessidade de “preservar a garantia da ordem pública e evitar novos incidentes semelhantes”, 
mormente quando se visualiza a existência de vários outros registros criminais em desfavor dos Réus, 
aspecto também ressaltado pelo Juiz Sentenciante, e que, a toda evidência, somente reforça a percepção 
da periculosidade dos agentes e o risco concreto de reiteração criminosa, caso colocados em liberdade.

De mais a mais, é válido ponderar que, quando da prolação da Sentença, não se tratava de im-
posição ex novo da segregação cautelar, mas da simples manutenção de medida constritiva verificada 
ao longo de todo o trâmite processual, constatação que, por certo, em muito mitiga a necessidade de ex-
tenso arcabouço argumentativo para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade, máxime se 
se observa que o Decreto Prisional originário já veiculava fundamentação suficiente e idônea, in verbis:

Consoante se infere dos autos, os requerentes foram presos, os dois primeiros, em flagrante, e o ter-
ceiro com mandado de prisão em aberto, pela suposta prática de crimes capitulados artigos 148, §1°, 
IV, 159, §1° e 288, parágrafo único, todos do CPB, delitos que ofendem sobremaneira a paz social. 
Ademais, a natureza do crime exige atuação contundente e enérgica por parte do Judiciário local, fa-
zendo-se necessário acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Assim, não há falar em ausência dos pressupostos para o decreto da prisão preventiva, já que devida-
mente demonstrada a necessidade da manutenção da segregação dos requerentes, mais precisamente 
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para a garantia da ordem pública, considerando-se que o crime é reprovável e exige resposta austera e 
célere por parte do Judiciário.
[...]
Desse modo, a manutenção da prisão dos requerentes, na espécie, é recomendável e adequada, como 
forma de acautelar o meio social e, por que não dizer, como forma de preservar a “credibilidade da 
Justiça”, bem como para inibir que outras pessoas enveredem pelas trilhas criminosas. NÃO SE PODE 
OLVIDAR, AINDA, QUE OS REQUERENTES RESPONDEM A DIVERSOS PROCESSOS CRI-
MINAIS, INCLUSIVE DE IGUAL NATUREZA, CONFORME INDICAÇÕES ELENCADAS NO 
RESPEITÁVEL PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (fls. 171/172)

Assim, inexistindo modificação no panorama fático-jurídico que forneceu respaldo à imposi-
ção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há como proceder, após o advento da 
Sentença, à desconstituição da medida extrema, até porque, uma vez reconhecida, sob cognição exau-
riente, a efetiva responsabilidade penal dos Acusados, traduziria autêntico contrassenso premiar-lhes, 
no mesmo ensejo, com a colocação em liberdade. Contemple-se, nesse sentido, aresto do Superior 
Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU PRESO PRE-
VENTIVAMENTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMI-
NAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS RE-
QUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO 
DELITO. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 
TEMA NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RE-
CURSO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução crimi-
nal, a exigência fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a 
jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando que os elementos apontados 
no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual 
em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do 
acusado, com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas 
foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o di-
reito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ense-
jadores da medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante 
a instrução e após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia 
cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes. 2. [...]. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que 
se nega provimento.(STJ, 5.ª Turma, RHC 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014, 
DJe 15.08.2014) (grifos acrescidos)

De mais a mais, observa-se que a pretensão de apelar em liberdade traduz matéria até mesmo 
já enfrentada, por esta egrégia Corte, no tocante aos Réus André Pereira Rocha e Carlos Alberto 
Pereira Rocha, quando do julgamento, também sob a relatoria desta Desembargadora, do Habeas 
Corpus n.º 0003830-66.2017.8.05.0000, anteriormente impetrado em favor dos referidos Apelantes, 
revelando-se oportuna a transcrição da ementa do Acórdão denegatório proferido à ocasião:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SE-
QUESTRO QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSI-
ÇÃO DA PENA CORPORAL FINAL DE 18 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME 
FECHADO, PARA CADA RÉU. NEGATIVA DO DIREITO DE OS CONDENADOS RECORRE-
REM EM LIBERDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES. NÃO CO-
NHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ REMETIDO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
E DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO NESTA TURMA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSO-
LUTA DA CORTE PARA A APRECIAÇÃO DA PRESENTE TESE DE EXCESSO DE PRAZO. 
INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ARTIGO 649, CAPUT, C/C O ARTIGO 650, § 1.º 
DO CPPB. REMESSA AO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO FIGURA NECESSARIAMENTE 
MAIS BENÉFICA AO PACIENTE EM FACE DO RITO SUMÁRIO DO HABEAS CORPUS. AU-
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SÊNCIA DE NOTÓRIO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. EVEN-
TUAL IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NO STJ QUE GARANTIRIA EXERCÍCIO MAIS AMPLO 
DA GARANTIA CONSTITUCIONAL EM APREÇO.
ASSERTIVAS DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS À MANUTENÇÃO DAS SEGRE-
GAÇÕES PREVENTIVAS E DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 
DO CPPB. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DE-
LINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTE-
LAR DOS PACIENTES. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO O PROCES-
SO, PERSISTINDO OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM AS SEGREGAÇÕES. MEDIDA EXTREMA 
ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS 
ARTIGOS 282 E 312 DO CPP, VISANDO RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Portanto, ao chancelar a manutenção da preventiva em face dos Acusados André e Carlos 
Alberto, destacou a Turma Julgadora que o Édito Condenatório delineara “elementos aptos a 
demonstrar a necessidade da constrição cautelar dos Pacientes”, os quais, além disso, “permane-
ceram presos durante todo o processo”, persistindo os motivos que ensejaram as segregações”, 
razões por que se concluiu, naquela oportunidade, ser a medida extrema “adequada e proporcio-
nal ao caso concreto”.

Assim, já tendo sido reconhecidas, por esta Corte, a real necessidade da prisão cautelar imposta 
aos Réus, bem como a idoneidade da motivação que respaldou a sua subsistência no bojo da Sentença, 
é providência natural, na presente via, a confirmação da negativa ao direito de recorrer em liberdade.

II-H. Do pedido de gratuidade da justiça
De resto, tendo os Apelantes afirmado, em suas razões recursais, a condição de efetiva hipos-

suficiência financeira, aspecto já reconhecido, ademais, pelo próprio Juiz a quo, ao destacar que “a 
situação econômica dos réus não é boa”, defere-se o pedido de concessão da gratuidade da justiça, nos 
termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil ora em vigor (Lei n.º 13.105/2015), disposi-
tivos que, atualmente, disciplinam a assistência judiciária gratuita, em revogação à Lei n.º 1.060/1950.

É válido registrar, todavia, que o deferimento do indigitado benefício não conduz à automática 
isenção do recolhimento das custas processuais, sobretudo porque a imposição de tal encargo traduz 
efeito próprio da sentença penal condenatória, a expresso teor do art. 804 do Código de Processo Penal, 
ficando apenas suspensa a exigibilidade  da verba nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em jul-
gado da condenação, desde que, nesse intervalo, permaneça o vencido em situação de hipossuficiência.

Não é outro, aliás, o comando inserido no art. 98, § 3.º, do novo Código de Processo Civil, 
sendo oportuno conferir, no mesmo sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça, a trasladar tal 
regramento à normatividade processual penal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁ-
FICO DE DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. “Esta Corte 
sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento 
das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a 
contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o 
débito, restará prescrita a obrigação (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). 2. Ademais, de acordo com a orientação 
desta Corte, “O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da 
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação 
financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória” (AgInt no 
REsp n. 1.637.275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, 
DJe 16/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. 
Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018, DJe 05.04.2018) (grifos acrescidos)
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Desse modo, conclui-se que, não obstante concedida, nesta sede, a gratuidade judiciária em 
favor dos Apelantes, caberá ao Juízo da Execução aferir, no período de 05 (cinco) anos a contar da con-
denação definitiva, a possibilidade atual e efetiva dos apenados em arcar com as custas processuais que 
lhes foram impostas, mesmo porque suas situações financeiras remanescem passíveis de alteração ao 
longo do tempo, sendo defeso a esta Corte, portanto, antecipar-se em verificação dessa natureza.

III. Dispositivo
Ante todo o exposto, CONHECE-SE de ambos os Recursos para, rejeitada a preliminar de 

nulidade, DAR-SE PROVIMENTO EM PARTE às Apelações, no sentido de afastar a qualificadora 
prevista no art. 159, § 1.º, do Código Penal, e deferir o benefício da gratuidade da justiça, modificando-
-se, de ofício, o patamar de incidência da atenuante da confissão espontânea e a fração de aumento das 
majorantes do crime de roubo. Assim, ficam dosadas as reprimendas definitivas em 08 (oito) anos de 
reclusão, no tocante ao delito de extorsão mediante sequestro, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão, quanto ao crime de roubo, perfazendo, em relação a cada um dos Apelantes, a pena total de 13 
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com a proporcional redu-
ção das penas pecuniárias, também em face de todos os Apelantes, aos montantes totais de 23 (vinte e 
três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0554452-26.2016.8.05.0001. Primeira Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma. Relatora: Desa. Aracy Lima Borges, Julgado em 04/09/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. 
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSO-
LUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIA-
LIDADE E AUTORIA DELITIVA, DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXIS-
TÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. 
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS VETORIAIS 
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA MANU-
TENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS 
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (ART. 42, DA LEI 
Nº 11.343/2006). PENA BASE MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, 
UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O DEVIDO INCREMENTO DA REPRIMEN-
DA. MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1. O Apelante foi condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, cingindo-se o 
inconformismo à absolvição pela sustentada inexistência de lastro probatório suficien-
te à condenação, bem como ao redimensionamento da pena imposta.
2. Da Autoria e Materialidade. Da análise respectiva, verifica-se que a materialidade 
do crime restou comprovada pelo Inquérito Policial nº  215/2016 (fls. 05/61), que con-
tém o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 22), o Laudo de Constatação (positivo para 
cocaína e maconha - fl. 51) e o Laudo Pericial Definitivo (fl. 82). A autoria, em idên-
tica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque os 
depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na prisão em flagrante do Apelante e 
elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.
3. Conforme se observa, a versão apresentada pelo Apelante não se coaduna com as 
circunstâncias de sua prisão em flagrante, uma vez que fora surpreendido mantendo 
em depósito em sua residência quantidade razoável de substâncias ilícitas, qual seja, 
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162,20g (cento e sessenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína, sob a forma 
de crack, fracionados em 135 pedras; 130,17g (cento e trinta gramas e dezessete cen-
tigramas) de maconha, distribuídos em 01  porção de matéria vegetal; 0,70g(setenta 
centigramas) de cocaína em pó. Da análise do caso, constata-se que, ao contrário do 
que alega a defesa, o conjunto probatório é firme e seguro no sentido de proclamar o 
real envolvimento do Acusado no cometimento do delito que ora se cuida.
4. Dosimetria da Pena. Durante a fixação da pena base militaram em desfavor do Re-
corrente as vetoriais previstas no art. 59 do CP, quais sejam, consequências do crime 
e comportamento da vítima, bem como as especiais do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 
relativas à natureza e quantidade da droga apreendida, havendo o Juízo a quo fi-
xado a reprimenda em 06 (seis) anos. Malgrado a valoração negativa das circuns-
tâncias descritas no art. 59, do CP, o Juízo a quo não aplicou o devido incremento, 
fato que até beneficiou o Apelante, devendo ser mantida a pena base, por se tratar de 
recurso da Defesa. Na segunda fase da dosimetria, a Juíza de origem reconheceu a a 
atenuante da menoridade, minorando a pena base em 1/6(um sexto). Na terceira fase, 
observa-se que a Julgadora aplicou a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, 
§4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja, 2/3(dois terços), restando  
atendido o pleito do Apelante, não devendo ser conhecida tal alegação.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº   0554452-26.2016.8.05.0001, 

desta Capital, sendo Apelante JEORGE DE AZEVEDO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelo interposto por JEORGE DE AZEVEDO, em face da sentença prolatada 

pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos desta Capital, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses 
de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito 
no art. 33 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o Recorrente, nos seguintes termos 
(fls. 01/04, dos autos digitais):

“Os denunciados, conforme procedimento investigatório n. 215/2016, por volta das 14h30 de 07 de ju-
lho de 2016,  na região do Tororó, mantinham a  guarda e  posse de quantidade considerável de drogas 
proscritas em nosso território, em situação análoga à tráfico, por que foram presos em flagrante por 
agentes policiais. Ação realizada em concurso de ação e desígnios.
Ocorre que policiais militares realizavam, à data e local citados, ronda de rotina, em patrulha por 
motocicleta na direção da Barra, haja vista o alto índice criminal que assola as ruas desta Capital.  De 
ver- se que, notoriamente, a área do Tororó e adjacências, é conhecido o ostensivo tráfico de drogas. 
Ali, são diversas as zonas dominadas por traficantes, que não se furtam a realizar, publicamente, o 
comércio ilícito de drogas.
Nas proximidades da baixa do Dique do Tororó, ao passar por um Posto de Combustível BR, foram 
vistos vários indivíduos, por que decidiram  parar a moto. Foi então que se ouviram ruídos semelhantes 
a disparos de arma de fogo, e estes  últimos empreenderam em fuga. Na perseguição, entraram em um 
beco, onde os moradores informaram que os fugados portavam armas. Junto com outra guarnição, que 
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veio em reforço, identificaram o imóvel para onde teriam ido aqueles.
Em sequência à diligência, acessaram o interior  interior do imóvel, logo em seguida reconhecido 
como a casa de Jeorge. Foi quando identificaram a presença de quatro homens, dos quais um era um 
adolescente, cujo prenome é Lucas. Quanto aos outros três, ao se proceder à identificação, tratava-se 
dos denunciados. Nas revistas pessoais,  não se apontou a posse de materiais ilícitos. Contudo, ao se 
realizar busca no local, foi encontrada guardada considerável quantidade de drogas:  diversas pedras 
de crack, sendo que mais de cem de tamanho pequeno, para uso unitário provavelmente, ainda seriam 
desmembradas; uma razoável porção de maconha, assim como certa quantidade de coca.
Ao todo, foram apreendidos: 162,20g (cento e sessenta e dois gramas e vinte centigramas) de cocaína, sob 
a forma de crack, fracionados em 135 pedras; 130,17 (7g (cento e trinta gramas e dezessete centigramas) 
de maconha, distribuídos em 01  porção de matéria vegetal; 0,70g(setenta centigramas) de cocaína em pó.

A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial nº 215/2016 (fls. 05/61), sendo recebida em 
26.10.2016 (fl. 91).

Concluída a fase de formação da culpa e apresentados os memoriais, inicialmente pelo 
Ministério Público (fls. 153/158) e, posteriormente pela Defesa (fls. 159/173), sobreveio a sentença 
condenatória (fls. 175/187).

Irresignado, JEORGE DE AZEVEDO interpôs Recurso de Apelação (fls. 217/228), aduzin-
do a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, pleiteando a absolvição, bem como 
o redimensionamento da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau menor.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo  improvimento do recurso (fls. 
232/233, dos autos digitais).

Instada, a douta Procuradoria de Justiça emitiu pronunciamento pelo conhecimento e impro-
vimento do inconformismo (fls. 32/38, dos autos físicos).

VOTO
Conheço do recurso, visto que atendidos os pressupostos para sua admissibilidade e 

processamento.
O Apelante foi condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, cingindo-se o incon-

formismo à absolvição pela sustentada inexistência de lastro probatório suficiente à condenação, bem 
como ao redimensionamento da pena imposta.

Da Autoria e Materialidade.
Da análise respectiva, verifica-se que a materialidade do crime restou comprovada pelo Inqué-

rito Policial nº  215/2016 (fls. 05/61), que contém o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 22), o Laudo de 
Constatação (positivo para cocaína e maconha - fl. 51) e o Laudo Pericial Definitivo (fl. 82).

A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com 
destaque os depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na prisão em flagrante do  Apelante e 
elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestado na judicial, que 
sintetizam a apreensão ocorrida:

O SD/PM UILIER GOMES DOS SANTOS relatou em Juízo (fl. 143):

“Que estava passando de moto pelo Dique do Tororó, quando na imediação do Posto BR avistaram 
cerca de três a quatro cidadãos na parte de cima; que subiram uma rampa e os elementos correram; que 
deixaram a moto e foram a uma casa, informados por moradores; que informaram que os elementos 
estavam armados; que pediram apoio e reforço policial, chegando cerca de 8 a 10 policiais; que fica-
ram em negociação pedindo para os elementos saírem da casa; que saíram da casa quatro elementos, 
dentre eles os dois acusados presentes nesta assentada; que perceberam os elementos manipulando 
drogas; que quando os elementos saíram da casa realizaram busca pessoal, não sendo encontrado nada 
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de ilícito em posse dos acusados e da quarta pessoa; que o depoente ingressou na residência junta-
mente com outros colegas e encontrou uma quantidade de droga na cozinha, aparentemente crack e 
maconha, estando uma parte inteira, outra embalada e outra quebrada; que não foi encontrada arma de 
fogo; que Jeorge assumiu que a casa era de posse dele; que não se recorda se os acusados assumiram 
propriedade da droga, nem se informação a origem e a destinação da mesma; que não se recorda quem 
era a quarta pessoa; que todos foram conduzidos, inclusive a quarta pessoa, à Central de Flagrantes; 
que a 2ª CIPM que deu reforço ingressou a uma segunda casa e encontrou mais droga, celulares, mas 
que essa diligência foi apresentada na delegacia separadamente, juntamente com mais três elementos 
distintos do acusado; que se recorda que na outra diligência tinha um menor; que não teve contato com 
o menor; que tinha participado da prisão de Jeorge, Augusto e outros elementos quinze dias antes; que 
na primeira prisão eles não estavam com droga, mas no local em que estavam foi encontrado crack; 
que os acusados estavam entre os elementos visualizados inicialmente, que na casa onde a droga foi 
encontrada estava apenas os réus e mais um elemento”.

No mesmo sentido, o depoimento SD/PM THIAGO BORGES DOS SANTOS (fl. 144):

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava passando pelo Dique do Tororó quando 
percebeu cerca de quatro a seis elementos na parte superior do Tororó; que quando os elementos avis-
taram a guarnição efetuaram disparos e correram; que a guarnição parou as motocicletas e seguiram 
na direção em que os elementos correram com ajuda de transeuntes que indicaram a direção que os 
elementos correram; que logo chegou um complexo de três casas e encontraram os três denunciados, 
dois presentes nesta assentada e mais um outro; que os três denunciados entre os elementos que foram 
avistados inicialmente; que feita a busca pessoal nos elementos foi encontrada certa quantidade de 
droga; que cada elementos portava nas suas vestes drogas; que não se recorda precisamente o tipo da 
droga encontrada com cada um deles; que foi apreendido cocaína e uma certa quantidade de crack; 
que na residência foi encontrado uma quantidade grande de drogas, celulares, relógios; que os dois 
acusados presentes nesta assentada já tinham sido pegos uma semana antes, também portando drogas; 
que não foi encontrada nenhuma arma de fogo; que os acusados assumiram a propriedade da droga; 
que eles não informaram a destinação da droga, nem como compraram; que o depoente participou da 
busca pessoal dos acusados; que o depoente não entrou na casa, mas viu as drogas encontradas na casa 
sendo apreendidas; que os três elementos foram conduzidos à Central de Flagrantes; que participou 
da condução dos acusados; que não se recorda em que parte do corpo estavam as drogas, mas pode 
afirmar que estava nas vestes dos acusados; que o depoente participou da prisão de Jeorge e Augusto 
uma semana antes, conduzido-os a delegacia; que na delegacia assinou a entrega dos elementos; que 
antes destas duas prisões efetuadas não conhecia os acusados; que não investigaram de quem era a 
casa onde os acusados foram detidos”.

Conforme se observa, a versão apresentada pelo Apelante não se coaduna com as circunstân-
cias de sua prisão em flagrante, uma vez que fora surpreendido mantendo em depósito em sua resi-
dência quantidade razoável de substâncias ilícitas, qual seja, 62,20g (cento e sessenta e dois gramas 
e vinte centigramas) de cocaína, sob a forma de crack, fracionados em 135 pedras; 130,17 (7g (cento 
e trinta gramas e dezessete centigramas) de maconha, distribuídos em 01  porção de matéria vegetal; 
0,70g(setenta centigramas) de cocaína em pó.

Da análise do caso, constata-se que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório 
é firme e seguro no sentido de proclamar o real envolvimento do Acusado no cometimento do delito 
que ora se cuida.

Cediço, que o Policial, no exercício de sua função pública, goza da presunção juris tantum 
de legitimidade na sua atuação. Não é por serem policiais que estão impedidos de depor, possuindo 
seus depoimentos valor probante como das demais testemunhas, salvo prova em contrário, que não 
foi produzida neste caso.

Cumpre ressaltar, que o depoimento prestado por agentes policiais, quando não contraditados, 
são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. De sorte que é presumível 
que agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, 
previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condi-
zentes com o restante das provas coligidas nos autos, como ocorre na espécie.
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Registre-se, também que nos casos de apuração do crime de tráfico de drogas, os depoimentos 
dos policiais que participaram da investigação e da prisão do autor são de grande importância na for-
mação probatória, tendo em vista a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes 
em eventuais testemunhas.

Nessa linha de intelecção, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado nos 
seguintes arestos:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍ-
CULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITA-
RES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USUR-
PAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO 
ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IM-
PROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração 
da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda 
mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de 
prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 
3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com 
sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou 
esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim 
do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame 
de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada 
à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do 
rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Pre-
cedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1204893 
DF 2017/0303796-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)
HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE   
DROGAS.  DIREITO  AO  SILÊNCIO.  NÃO  INFRINGÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMEN-
TADA  EM  DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. DESCONSTITUIÇÃO DO  ACÓR-
DÃO.  REEXAME  DE FATOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.33,  § 4º, DA LEI N. 
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE RESPONDE A   OUTRA  AÇÃO  PENAL.  DEDICA-
ÇÃO  À  ATIVIDADE  CRIMINOSA.  REGIME PRISIONAL  SEMIABERTO.  PENA SUPERIOR A 
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE   DE   DROGA  NÃO  SIGNIFICATIVA.  MA-
NIFESTA  ILEGALIDADE VERIFICADA.   SUBSTITUIÇÃO   DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBER-
DADE  POR RESTRITIVA   DE   DIREITOS.  FALTA  DO  PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO 
OBJETIVO.  INVIABILIDADE.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2.  A valoração negativa do silêncio do acusado, por constituir meio inidôneo para fundamentar a con-
denação, acarreta a nulidade absoluta da    decisão   impugnada,   pois   afronta   preceitos   legais   e 
constitucionais,  previstos  no art. 186, parágrafo único, do CPP, e art.  5º,  LXII, da CF/88, o que não 
é o caso dos autos, visto que o Tribunal  de origem utilizou-se de outros elementos probatórios para se 
concluir pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Na hipótese, o édito condenatório tem como base as declarações do policial militar responsável 
pela efetivação da prisão em flagrante, o  que,  segundo  entendimento reiterado desta Corte, 
constitui meio válido  de  prova,  sobretudo  quando  colhidas  no âmbito do devido processo legal 
e sob o crivo do contraditório.
(…)
(HC 359.884/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 
23/11/2016).

Ademais, o fato do Acusado não estar traficando no momento de sua prisão se torna irrelevan-
te, pois cuida-se de crime permanente, onde a mera detenção pelo agente de substâncias proibidas, 
diga-se para fins de comércio, já é o suficiente  para a configuração do crime descrito no artigo 33, 
caput, da Lei n. 11.343/2006.



204

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Dessa forma, o suporte fático e probatório, embasado nos elementos informativos colhidos na 
fase inquisitiva, corroborados pelas provas produzidas em Juízo, é suficiente para ensejar a condena-
ção ora enfrentada motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DAS PENA
Da Pena Base.
A pena mínima prevista para o delito em questão é de 05 (cinco) anos de reclusão.
Durante a fixação da pena base militaram em desfavor do Recorrente as vetoriais previstas 

no art. 59 do CP, quais sejam, consequências do crime e comportamento da vítima, bem como as 
especiais do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 relativas à natureza e quantidade da droga apreendida, 
havendo o Juízo a quo fixado a reprimenda em 06 (seis) anos, nos seguintes termos (fls. 185/186):

“Consequências do Crime - O crime de tráfico causa o aumento de dependentes químicos, além de 
fomentar a prática de outros delitos a exemplo de roubos e furtos para sustento do vício, sendo de gran-
de repercussão em nossa sociedade, diante da reprovabilidade social, uma vez que o tráfico de drogas, 
sob qualquer forma, não põe em risco somente o usuário que vier a consumi-las, mas a sociedade como 
um todo que fica à mercê dos desatinos daqueles que estão sob sua influência maléfica.
Do comportamento da vítima - A vítima não teve qualquer conduta a qual pudesse contribuir para a 
prática do delito. Entende-se como vítima, neste caso, a sociedade como um todo.
Natureza da substância ou produto apreendido - As substâncias apreendidas se tratam da erva 
vulgarmente conhecida como maconha e do alcalóide cocaína, sob as formas de pó e pedras. Dentre 
as substâncias de uso proscrito, o crack e a cocaína estão entre as que tem maior potencial danoso à 
saúde humana, bem como, representam, na sociedade atual, drogas responsáveis pelo grande aumento 
da criminalidade, por induzir o vício ao extremo, o que faz com que os seus usuários, muitas vezes, 
pratiquem outros ilícitos penais com o objetivo de adquirir mais das referidas substâncias, significan-
do grave ofensa à ordem pública. Dentre as substâncias de uso proscrito, a maconha é uma das que, a 
princípio, tem menor potencial danoso à saúde humana, no entanto, não torna a conduta do réu menos 
lesiva à ordem pública.
Quantidade da substância ou produto apreendido - Foi apreendida elevada quantidade de droga.

Pois bem. Ao valorar negativamente as consequências do crime, a Magistrada a quo considerou 
a repercussão na sociedade do crime de tráfico de drogas, bem como a sua lesividade, devendo ser afas-
tada por apresentar fundamentação já inerente ao tipo penal, e portanto inidônea ao incremento da pena.

No mesmo sentido, imperiosa a exclusão da valoração negativa do comportamento da vítima, 
uma vez que não extrapolam os elementos comuns ao tipo penal, não se revestindo de singularidades 
ou anormalidades que justifiquem a exasperação.

Logo, imperioso o afastamento da consideração desfavorável de tais vetoriais.
Durante a análise da pena base, o Magistrado também deverá observar o artigo 42 da Lei 

11.343/06, que reza, in verbis: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre 
o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto e a con-
duta social do agente.

Nesse diapasão, agiu com acerto a Magistrada julgadora ao valorar negativamente as cir-
cunstâncias especiais quantidade e qualidade da droga, diante do caso concreto, uma vez que foram 
encontrados com o Apelante quantidade razoável de maconha e “crack”, sendo esta substância que 
apresenta notório poder lesivo.

Sendo assim, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o quantum para cada circunstância 
judicial valorada por esta Relatora corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,  de acordo 
com o método utilizado pelos Tribunais Superiores.

Destarte, malgrado a valoração negativa das circunstâncias descritas no art. 59, do CP, o Juízo 
a quo não aplicou o devido incremento, fato que até beneficiou o Apelante, devendo ser mantida a 
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pena base, por se tratar de recurso da Defesa.
Na segunda fase da dosimetria, a Juíza de origem reconheceu a a atenuante da menoridade, 

minorando a pena base em 1/6(um sexto).
Por fim, na terceira fase, observa-se que a Julgadora aplicou a causa de diminuição de pena, 

prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja, 2/3(dois terços), restan-
do  atendido o pleito do Apelante, não devendo ser conhecida tal alegação.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Apelo defensivo, afastando, ex officio a va-
loração desfavorável das vetoriais consequências do crime e comportamento da vítima, contudo sem 
redimensionar a pena, mantendo-se incólume os demais termos da sentença guerreada.

*****

(TJBA – Apelação Criminal nº 0521252-62.2015.8.05.0001. Segunda Câmara Criminal – Pri-
meira Turma, Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 15/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PER-
MANENTE E EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO, 
AINDA QUE SEM MANDADO – ART. 5º, XI, CF E ART. 302, I C/C ART. 303, 
CPP. LEGALIDADE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE 
DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS POR LAUDO PERICIAL. APELANTES 
PRESOS GUARDANDO, CADA UM, EM SUA RESIDÊNCIA, SESSENTA PEDRAS 
DE “CRACK”. PENALIDADES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) 
ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RECORRENTES 
QUE RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. EX-
PEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓ-
RIA DA PENA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. APELOS IMPROVI-
DOS. DECISÃO UNÂNIME.
Consta que toda a substância ilícita encontrada na ocasião de das prisões dos envol-
vidos consistiu em “266 (duzentos e sessenta e seis) porções de ‘crack’, subproduto da 
cocaína, sendo 119 (cento e dezenove) acondicionadas em plástico incolor, na forma 
de trouxas, e 147 (cento e quarenta e sete) não embaladas, pesando 66,60 (sessenta e 
seis gramas e sessenta centigramas”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0521252-62.2015.8.05.0001, da Comarca de Sal-

vador, em que figuram como apelantes Talisson Aragão Lima e Carlos Eduardo Duarte de Souza, e, 
como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Cri-
minal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento aos 
apelos, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Salvador, ofereceu denúncia em face 

de Elane Alves de Farias, Carlos Eduardo Duarte Souza, Talisson Aragão Lima e Francinei de Jesus 
Ferreira, todos qualificados às fls. 01/02, mediante as seguintes imputações, em resumo:
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Que, em 26.02.2015, por volta das 16h30min, na Travessa Jair Dias, Rua da Glória, bairro de 
Periperi, Município de Salvador os então denunciados, por força de delação anônima sobre a prática 
de tráfico de drogas no local indicado, foram presos em flagrante por terem, em comunhão de de-
sígnios “ajustado, adquirido e guardado” drogas ilícitas, em desacordo com a lei, com finalidade 
de comercialização, constando que Francinei de Jesus Ferreira foi preso em flagrante por “possuir 
e manter sob sua guarda” arma de fogo em desacordo com a determinação legal, na sua residência;

Que, no local acima referido, apontado como residência de Elane Alves de Farias, a Polícia 
encontrou uma balança de precisão e 146 (cento e quarenta e seis) pedras de “crack”, tendo Elane 
informado a localização da residência do recorrente Talisson Aragão Lima, onde foram encontradas 
mais 60 (sessenta) pedras de “crack”;

Que, seguindo informações dadas por Elane e Talisson, os Policiais chegaram até a residên-
cia dos demais integrantes do grupo criminoso, também no bairro de Periperi, primeiramente, onde 
residia o recorrente Carlos Eduardo Duarte de Souza, local em que foram encontradas outras 60 (ses-
senta) pedras de “crack”, ao passo que na residência de Francinei de Jesus Ferreira a Polícia encontrou 
um revólver calibre 38 (trinta e oito), com numeração “078186”, contendo um “projétil picotado”, 
sendo este último igualmente indicado “como parceiro e comparsa no tráfico de drogas” dos demais;

Que toda a substância ilícita encontrada na ocasião das prisões referidas consistiu em “266 
(duzentos e sessenta e seis) porções de ‘crack’, subproduto da cocaína, sendo 119 (cento e dezenove) 
acondicionadas em plástico incolor, na forma de trouxas, e 147 (cento e quarenta e sete) não emba-
ladas, pesando 66,60 (sessenta e seis gramas e sessenta centigramas”.

A denúncia de fls. 01 a 06 foi oferecida com base no inquérito policial de fls. 09 a 69.
Elane Alves de Farias e Carlos Eduardo Duarte de Souza foram pessoalmente notificados em 

24.04.2015, aquela recolhida no Presídio Feminino, e este, no Presídio de Salvador (respectivamente, 
fls. 84/85 e 86/87). Francinei de Jesus Ferreira compareceu ao cartório em 05.05.2015, sendo então 
pessoalmente notificado (fls. 88/89).

Foi apresentada defesa prévia, em conjunto, por Elane Alves de Farias, Carlos Eduardo Duarte 
de Souza e Francinei de Jesus Ferreira, por Advogado constituído, Dr. Max Weber Nobre de Castro 
(defesa às fls. 90 a 94, procurações às fls. 95 a 97).

Talisson Aragão de Lima foi notificado pessoalmente em 10.07.2015, em endereço residencial 
(fls. 99 a 101), tendo apresentado defesa prévia através da Defensoria Pública (fls. 114 a 120).

Foi recebida a denúncia por decisão datada de 05.08.2015, subscrita pelo MM Juiz de Direito, 
Dr. Freddy Carvalho Pitta Lima (fls. 121 a 123).

Laudo pericial sobre as drogas ilícitas apreendidas (fl. 150) e laudos de lesões corporais (fls. 
151 a 158). Ouvidas de testemunhas (fls. 168 a 170 e 226 a 230). Laudo pericial sobre a arma de fogo 
(fls. 235/236). Qualificação e interrogatório dos réus (fls. 326 a 334).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu procedência parcial da acusação, para 
absolver Elane Alves de Farias com fundamento no art. 386, VII, do CPP, para condenar Talisson 
Aragão Lima e Carlos Eduardo Duarte de Souza como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e 
para condenar Francinei de Jesus Ferreira nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (fls. 354 a 359).

Revogada a prisão preventiva de Elane Alves de Farias por decisão datada de 08.03.2016, exa-
rada pela MM Juíza de Direito, Drª Janete Fadul de Oliveira (fls. 361 a 363), constando a soltura da ré 
na data de 10.03.2016 (certidão de fl. 369).

Em alegações finais, Talisson Aragão Lima, através da Defensoria Pública, requereu nulidade 
de “todas as provas colhidas em desfavor do acusado”, ou absolvição com fundamento no art. 386, 
II ou VII, do CPP, ou aplicação da pena no mínimo legal, incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 
11.343/2006, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restri-
tivas de direitos (fls. 372 a 402).

Também em alegações finais, apresentadas em conjunto por Advogado constituído, Dr. Max 
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Weber Nobre de Castro (OAB/BA nº 13.774), os sentenciados Francinei de Jesus Ferreira, Elane Alves 
de Farias e Carlos Eduardo Duarte de Souza requereram absolvição com fundamento no art. 386, V 
ou VII, do CPP, ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou concessão de liberdade 
provisória (fls. 405 a 419).

Informações sobre a existência de outros processos em desfavor dos réus (fls. 420 a 423).
Sobreveio sentença, datada de 10.08.2016, subscrita pela MM Juíza de Direito, Drª Luciana 

de Carvalho Correia de Mello, julgando parcialmente procedente a acusação, da seguinte forma: ab-
solvição, quanto a todas as imputações, de Elane Alves de Farias, com base no art. 386, VII, do CPP; 
absolvição, quanto à imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, de Carlos Eduardo Duarte de Souza, 
Talisson Aragão Lima e Francinei de Jesus Ferreira, com base no art. 386, VII, do CPP; condenação 
de Carlos Eduardo Duarte de Souza e Talisson Aragão Lima como incursos no art. 33, caput, da 
Lei nº 11.343/2006; e condenação de Francinei de Jesus Ferreira como incurso no art. 12 da Lei nº 
10.826/2003, com a seguinte aplicação de penas (fls. 424 a 432):

Recorrentes Carlos Eduardo Duarte de Souza e Talisson Aragão Lima: art. 33, caput, da 
Lei nº 11.343/2006 – penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 
tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, fixado regime 
semiaberto e valor unitário mínimo para os dias-multa, com concessão de liberdade provisória 
(fls. 424 a 432); e

Francinei de Jesus Ferreira: art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – penas-base de 01 (um) ano de de-
tenção e 100 (cem) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias 
a serem consideradas, fixado regime aberto e valor unitário mínimo para os dias-multa, com conces-
são de liberdade provisória (fls. 424 a 432).

Encaminhada a sentença condenatória para publicação no DJe em 15.08.2016 (fls. 438/439).
Em certidões datadas de 17.08.2016, consta o “não cumprimento” dos respectivos alvarás de 

soltura em benefício de Carlos Eduardo Duarte de Souza e Talisson Aragão Lima, porque já liberados 
“através de e-mail” em 15.08.2016 (fls. 451 e 452).

Foi interposto apelo por Talisson Aragão Lima, através da Defensoria Pública (fl. 453).
Intimação pessoal de Carlos Eduardo Duarte de Souza em 05.09.2016 (fl. 461), manifestando 

desejo de recorrer em 14.09.2016 (fl. 462).
Em razões recursais, a defesa de Talisson Aragão Lima requer declaração de nulidade de “to-

das as provas colhidas em desfavor do acusado”, porque os Policiais Militares teriam ingressado nas 
residências dos sentenciados sem mandado judicial ou situação de flagrância, com pedido alternativo 
de absolvição com base no art. 386, II (não haver provas da existência do fato) ou VII (não existir 
prova suficiente para condenação), do CPP, ou aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com 
alteração do regime prisional levando-se em consideração a detração penal, e substituição da pena 
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 468 a 499).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo interposto por 
Talisson Aragão Lima (fls. 507 a 512).

Elane Alves de Farias foi pessoalmente intimada da sentença em 01.02.2017 (fl. 518).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada em 15.02.2017, 

por prevenção determinada pelo Habeas Corpus nº 0024438-56.2015.8.05.0000 (fl. 03).
Proferido despacho por esta Relatora, determinando o retorno dos autos à origem, para a re-

alização de diligências (fl. 07).
A Defensoria Pública apresentou razões de apelo em favor de Carlos Eduardo Duarte de Sou-

za, requerendo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e incidência do § 4º, do art. 33, 
da Lei nº 11.343/2006 (fls. 14 a 22, autos físicos).

Francinei de Jesus Ferreira foi pessoalmente intimado da sentença em 29.05.2017 (fl. 23, 
autos físios).
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O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo interposto por Carlos Eduardo Duarte 
de Souza, pugnando pelo seu provimento (fls. 32 a 34).

Expedição de ofícios, datados de 14.06.2017 e 31.07.2016, requisitando a devolução dos autos 
(fls. 37 e 38).

Em parecer, a digna Procuradora de Justiça, Drª Marilene Pereira Mota manifestou-se pelo 
improvimento dos apelos interpostos por Talisson Aragão Lima e Carlos Eduardo Duarte de Jesus 
(fls. 43 a 48, autos físicos).

VOTO
Tratam-se de recursos tempestivos, encontrando-se presentes os demais pressupostos e fun-

damentos para seu exame de mérito, que deve ser pelo improvimento, conforme as seguintes razões:
Não deve ser acolhida a questão preliminar suscitada pela defesa de Talisson Aragão 

Lima, de nulidade de “todas as provas colhidas em desfavor do acusado”, porque os Policiais 
Militares teriam ingressado nas residências dos sentenciados sem mandado judicial ou situação 
de flagrância.

Consta nos autos que, em 26.02.2015, por volta das 16h30min, na Travessa Jair Dias, Rua 
da Glória, bairro de Periperi, Município de Salvador os apelantes Talisson e Carlos Eduardo foram 
presos em flagrante delito por terem, em comunhão de desígnios “ajustado, adquirido e guardado” 
drogas ilícitas, em desacordo com a lei, com finalidade de comercialização (ambos guardando, cada 
um, em sua residência, sessenta pedras de “crack”), constando que toda a substância ilícita encon-
trada na ocasião de todas as prisões referidas consistiu em “266 (duzentos e sessenta e seis) porções 
de ‘crack’, subproduto da cocaína, sendo 119 (cento e dezenove) acondicionadas em plástico incolor, 
na forma de trouxas, e 147 (cento e quarenta e sete) não embaladas, pesando 66,60 (sessenta e seis 
gramas e sessenta centigramas” (auto de prisão em flagrante, fls. 10 a 20).

Logo, verifica-se que os apelantes foram flagrados “guardando” drogas em suas residências, 
em desacordo com a determinação legal, núcleo típico classificado pela doutrina, como é de conheci-
mento geral, como constitutivo de infração penal de natureza “permanente”, atraindo a incidência do 
art. 302, I c/c art. 303, ambos do Código de Processo Penal, do seguinte teor:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; […].”
“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência.”

Sendo assim, a ação dos Policiais Militares encontrou amparo em uma das hipóteses de ex-
ceção constitucional à proteção do domicílio, de acordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição da 
República, onde consta que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socor-
ro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” (grifo ausente no original).

Preliminar rejeitada.
Mérito.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos pela prova pericial.
O Laudo de Constatação de fl. 55, foi conclusivo no sentido “positivo para cocaína”, resultado 

confirmado no laudo pericial definitivo de fl. 150, onde se consignou que foi “Detectada a substância 
benzoilmetilecgonina (Cocaína) nos Materiais analisados”.

O Auto de Exibição e Apreensão de fl. 24 evidencia o seguinte teor:

“[…] 266 (Duzentas e sessenta e seis) pedras de substância análoga à droga conhecida vulgarmente 
como “crack” e já prontas para serem comercializadas, arrecadadas em poder de ELANE ALVES DE 
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FARIAS, CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUZA e TÁLISSON ARAGÃO LIMA, e mais uma arma 
de fogo do tipo revolver, da marca Taurus, calibre 38, com a numeração 078186, com um projétil pi-
cotado no tambor, arrecadado em poder de FRANCINEI DE JESUS FERREIRA, fato originariamente 
ocorrido na Travessa Jair Dias, Rua da Glória, Bairro de Periperi, nesta Capital […].” (grifo ausente 
no original) (fl. 24).

O laudo pericial sobre o “Revólver, de marca INA (Indústria Nacional de Armas), calibre nominal 
.38 SPL (ponto trinta e oito especial), número de série 078186 (zeto-sete-oito-um-oito-seis)” apresenta a se-
guinte conclusão:

“Estado de funcionamento no momento dos exames, a arma apresentava desgaste no impulsor do 
tambor e nos dentes de impulsão da coroa do extrator, comprometendo o mecanismo de revolução 
do cilindro, entretanto poderá realizar disparos em ação simples e em ação dupla” (grifo ausente no 
original) (fls. 235/236).

Ouvido em Juízo na data de 30.09.2015, o Soldado PM Paulo de Jesus Góis disse (fls. 194/195):

“que reconhece os acusados presentes, bem como participou da suas prisões; que através do Disk 
denúncia, recebeu informações de que na casa de Talisson e Daniela teria chegado um carregamento 
de drogas; que a denúncia dava informações do endereço sobre a citada casa; que a guarnição era 
composta por três policiais, inclusive o depoente; que se dirigiu ate a referida casa; que ao chegar na 
casa constataram que havia pessoas no interior da casa, porque a porta estava aberta; que o depo-
ente ficou na lateral da casa, fazendo a segurança, e os outros dois policiais se encaminharam para 
a frente da residência; que o depoente percebeu que do cobogó (sic), que fica na lateral da casa, que 
da acesso a um quarto foi jogado um saco plástico contendo varias pedras de crack; que o depoente 
apreendeu o saco e foi para a frente da casa, e se juntou aos dois colegas; que os policias pediram 
permissão a uma senhora que estava dentro da casa, que depois foi identificada como Daniela, para 
ingressar no imóvel, o que foi permitido; que os policiais ingressaram no imóvel, e o depoente se 
dirigiu logo ao quarto onde fica o cobogó (sic); que chegando neste quarto, o depoente encontrou o 
acusado Talisson, que estava deitado, porém não estava dormindo; que foi feita a busca pessoal no 
acusado Talisson, e nada de ilícito foi encontrado; que perguntado a Talisson quem teria arremes-
sado a droga, este acusado confirmou ter sido ele; que além de Talisson e Daniela também estavam 
no imóvel algumas crianças, pelo que se lembra; que o Disk denúncia citou o nome de Daniela; que 
na busca pessoal de Daniela, nada foi encontrado, alem de que havia muitas crianças na casa, e por 
isso motivo Daniela não foi conduzida; que Talisson assumiu a propriedade da droga, dizendo que 
Daniela era sua irmã, motivo também porque Daniela não foi conduzida; que ao perguntar a Talisson 
sobre a carga de drogas que teria chegado em sua casa, este acusado informou que a droga estaria 
numa casa em frente a sua residência; que os policiais se dirigiram até a casa apontada por Talisson, 
quando encontraram na frente da casa a acusada Elane; que foi solicitado a Elane que permitisse 
a entrada dos policiais na casa; que os mesmos perguntaram a Elane se havia drogas na sua casa, 
e a princípio ela negou, permitindo a busca no interior do imóvel; que o depoente ficou fazendo a 
segurança de Talisson em frente a casa onde foi encontrada Elane, enquanto seus colegas entraram 
na casa, fizeram a busca e encontram a droga; que da posição e local que o depoente se encontrava 
dava para visualizar a busca feita pelos colegas e a apreensão da droga, vez que a casa era muito 
pequena; que pelos policiais foram encontrados mais crack debaixo de uma sofá cama ou um col-
chão, ou uma coisa parecida; que o crack estava em uma única pedra, dentro de um saco, sendo a 
quantidade relevante; que não se recorda se além do crack foi encontrado outro tipo de substancia; 
que não se recorda se foram encontrados apretechos (sic) relacionados com o tráfico; que indagado a 
Talisson sobre o restante da quadrilha ele conduziu os policiais até o Bariri, bairro de Periperi; que 
os policiais juntamente com Talisson e Elane se dirigiram ao Bariri; que Talisson os conduziu ate as 
residências dos acusados Carlos Eduardo e Francinei; que chegaram na residência de Francinei, que 
acredita que estava do lado de fora da casa, lhe questionaram sobre uma arma de fogo; que Francinei 
disse que realmente possuía a arma de fogo, e que estava no interior da casa; que foi feita a busca no 
interior da casa e um dos colegas, que não se recorda o nome, apreendeu a arma; que não presenciou 
seu colega apreendendo a arma na casa, mas depois viu a arma na casa de Francinei; que o depoente 
foi fazer a busca na casa de Carlos Eduardo, o qual foi abordado do lado de fora da casa, permitindo 
a entrada do depoente; que na casa do Carlos Eduardo também estava a sua esposa, salvo engano; 
que foi encontrada debaixo do colchão no quarto da casa de Carlos Eduardo; que foi encontrado um 
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saco contendo várias pedras de crack, já acondicionadas em saquinhos menores; que Carlos Eduardo 
assumiu a propriedade da droga; que não foram encontrados pretechos (sic) relacionados ao tráfico 
na casa de Carlos Eduardo; que já tinha informações na polícia de que a arma, que foi apreendida na 
casa de Francinei, foi fornecida por “Lu”, um traficante que envia as drogas para os acusados, e era 
utilizada para fazer a segurança da boca; que Talisson também informou que trabalha para “Negão”, 
traficante que se encontra preso, e manda droga do presídio para Talisson, Elane e Daniela; que outro 
Disk denuncia dava conta da arma de fogo existente na boca de Lu; que na localidade em que Carlos 
Eduardo e Francinei residem, a boca de fumo é comandada pelo traficante Lu; que os policiais não 
conversaram em nenhum momento com os acusados para terem contato com Negão, interno do Pre-
sídio de Salvador que os acusados não reagiram à prisão; que os disks denúncias estavam chegando 
na 18º CIPM em várias oportunidades, dando conta do trafico de drogas na casa de Talisson; que 
acredita já ter conduzido o acusado Talisson em outra ocasião por tráfico de drogas, salvo engano; 
que efetuou a prisão dos demais acusados pela primeira vez; que o irmão de Talisson, recentemente, 
de nome Tarso, é traficante de drogas, e continua traficando em Periperi; que “Lu galinha” foi preso, 
mas continua traficando e que são duas facções diferentes, a de “Lu Galinha” e “Negão”, que atuam 
no tráfico de drogas; que Elane somente disse na delegacia que Daniela que teria guardado a droga 
na casa dela (de Elane), que retornaram na casa de Daniela e não mais a encontraram, razão porque 
ela não foi presa; que primeiro realmente foi na casa de Talisson, depois na casa de Elane, conforme 
afirmado acima, e portanto, houve algum equívoco em seu depoimento, nesse sentido, prestado na 
delegacia.” (grifos ausentes no original) (fls. 194/195).

Também ouvido em Juízo, na data de 26.10.2015, o Soldado PM Emerson Vasconcelos de Je-
sus fez as seguintes afirmações (fls. 226/227):

“que reconhece os acusados aqui presentes; que participou de sua condução; que receberam disk de-
núncias dando conta de que existia tráfico de drogas naquela localidade, salvo engano, na Constituinte 
e Bariri, que fica do outro lado do rio Paraguari; que não se recorda detalhes contidos no disk denúncia, 
apenas que ali noticiava tráfico de drogas; que se dirigiram ao local, o depoente e mais dois colegas, os 
quais compunham a guarnição; que fez incursão no local, e em dado momento viu uma movimentação 
na área; que o depoente ficou em frente a uma determinada casa, e um dos colegas foi pelo lado da 
casa e observou um saquinho; que nesse saquinho havia drogas; que não se recorda o tipo da droga; 
que o depoente e seus colegas pediram autorização a dona da referida casa, o que foi autorizado pela 
mesma; que o depoente e seus colegas entraram na casa; que havia duas mulheres na casa, acreditando 
que uma delas se tratava da irmã do acusado Talisson, conhecido como Edgard; que encontraram Ta-
lisson dentro de um dos quartos casa deitado, e questionado sobre a droga encontrada no saquinho ele 
assumiu a propriedade; que Talisson informou que o restante da droga estaria na casa da sua vizinha, 
a acusada Elane aqui presente; que Elane também autorizou a entrada da policia em sua casa, onde 
foi feita a revista, sendo encontradas mais drogas, que salvo engano estavam debaixo de um sofá; que 
o depoente não apreendeu essa droga, mas viu seu colega, que não se recorda o nome, localizando a 
droga debaixo do sofá; que não se recorda o tipo de droga, em razão de atuar em muitas diligências na 
área; que não se recorda se foram encontrados petrechos relacionados ao tráfico nas casas de Talisson 
e de Elane; que a princípio Elane negou a propriedade da droga encontrada na sua casa; que depois 
Elane acabou assumindo a propriedade da droga; que não se recorda o que Elane informou a respeito 
da aquisição das drogas; que, salvo engano, Talisson também informou que na casa de Nei (Francinei) e 
de Carlos Eduardo teria drogas e armas de fogo; que a guarnição policial se dirigiu às referidas casas; 
que é um único portão que dá acesso às duas casas; que devido a esse fato o depoente não tem certeza 
onde a arma de fogo foi encontrada, bem como a droga, ou seja, não sabe indicar se a arma de fogo foi 
encontrada na casa de Francinei ou de Carlos Eduardo; que a esposa de Francinei ficou preocupada 
com a situação, tendo ficado surpresa diante do fato; que Talisson falou que Francinei e Carlos Eduardo 
guardavam armas de fogo para Lu Galinha, traficante daquela localidade.” (grifos ausentes no original) 
(fls. 226/227).

Em 26.10.2015, na instrução processual, o Soldado PM Raimundo Nonato Freitas da Silva 
prestou os esclarecimentos que seguem (fls. 228/229):

“que reconhece os acusados aqui presentes; que participou de suas prisões; que o depoente estava em ron-
da, quando a guarnição recebeu uma denúncia de que um rapaz de 1,70m, em média, magro, de cor parda 
estaria traficando no Paraguari, no Bairro Periperi; que a denúncia não indicava o nome, nem os trajes 
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que o suposto traficante estaria usando; que ao adentrarem no Paraguari, avistaram o Talisson, vulgo Ed-
gard, um dos acusados aqui presentes; que Talisson estava numa esquina, vendendo drogas; que quando o 
acusado Talisson avistou a guarnição saiu correndo com um saco na mão; que quando chegaram na rua, 
havia outras pessoas transitando próximo ao acusado Talisson; que fizeram incursão no local, quando uma 
pessoa apontou uma determinada casa, dizendo que ali haveria alguma coisa de errado; que os policiais 
então cercaram a casa, tendo o depoente ficado na porta do imóvel; que em dado momento o colega PM 
que estava do lado da casa, retornou para a frente da casa com um saco, dizendo que uma pessoa havia 
jogado pelo cobogó (sic), ou seja, o comungol (sic) da casa; que o saco continha pedras de crack; que já 
prendeu o acusado Talisson e seu irmão, Tassio, anteriormente; que devido a esse fato já conheciam a sua 
família; que o policial perguntou a mãe de Talisson se poderia ingressar no imóvel, o que foi permitido; 
que o depoente e os seus três colegas, os quais integravam a guarnição, ingressaram no imóvel, e encon-
traram Talisson deitado em uma cama no quarto; que indagado a Talisson a respeito da droga que foi 
arremessada ele assumiu a propriedade; que Talisson informou que trabalhava para o traficante “Negão”, 
que se encontra preso no Presídio de Mata Escura; que já tinha conhecimento do envolvimento da irmã de 
Talisson, Patrícia, no tráfico de drogas, porque trabalha em um órgão da Policia Militar, SME, que recebe 
vários disk denúncias, noticiando este fato; que o disk denúncia informava que Patricia recebia a droga e 
ela distribuía para várias pessoas comercializarem, inclusive utilizando menores de idade para realizar 
esta atividade de venda de drogas; que ao sair da residência avistaram a outra denunciada; que Talisson 
informou que a acusada aqui presente, Elane, estava guardando a droga e a distribuía para outras pes-
soas venderem, inclusive o Talisson; que a acusada tentou entrar na residência, o que foi impedido pelos 
policias; que os policiais pediram a permissão da acusada para ingressa no seu imóvel, sendo autorizado; 
que ao entrar, o depoente levantou o sofá, encontrando um pote branco contendo boa quantidade de crack 
já fracionada e uma pequena quantidade de dinheiro; que foi perguntado a acusada Elane de quem seria 
a droga, e ela respondeu que foi Patricia quem a tinha entregado para a guarda da droga; que Elane não 
informou o valor que receberia para guardar a droga; que quando Elane deu essas informações, tiveram a 
certeza de q (sic) realmente Patricia estaria distribuindo as drogas; que então retornaram na casa de Pa-
trícia, que é a mesma casa de Talisson, e ela já teria fugado; que Talisson também informou que na casa de 
Cadu e de Nei haveria drogas e armas; que já havia disk denúncia noticiando o envolvimento de Cadu com 
o tráfico de drogas, mas que não tinha a identificação de Cadu, contudo o disk denuncia apontava que ele 
era feirante; que então, os policiais se deslocaram para as casas de Cadu e de Nei, as quais são geminada 
(sic); que Nei (Francinei) estava escovando os dentes do lado de fora de sua casa, e Cadu estava do lado, 
na porta também de sua casa; que Cadu (Carlos Eduardo), um dos acusados aqui presente, disse logo aos 
policiais que havia errado e estava com drogas dentro da sua casa; que Cadu apontou logo onde estavam 
as drogas, dentro de uma farinheira, tendo um dos policiais, integrante da guarnição que o depoente não 
se recorda o nome, ingressado na residência e apreendido a droga; que a droga era do tipo crack, mas que 
o depoente também não se recorda se havia cocaína, sob a forma de pó; que a droga estava embalada em 
um saco plástico; que em um quartinho, entre a casa de Cadu e de Nei, havia um isopor com retalhos de 
saco e com o cheiro muito forte de crack; que foi perguntado a Cadu a respeito desse cheiro da droga, e ele 
informou que no dia anterior a droga havia sido repartida entre os traficantes para a venda; que segundo 
Nei a droga seria de “Lu galinha”; que na revista da casa de Nei foi apreendida, em cima do guarda rou-
pa, uma arma de fogo do tipo 38 municiada; que a princípio Nei informou que a arma era utilizada para 
sua defesa, mas em seguida ele falou que a arma foi fornecida por Lu Galinha, que pediu que ele (Nei), 
guardasse a arma em sua residência; que no dia anterior ao fato tinha faltado luz no local, e o depoente 
esteve no local para fazer um levantamento de área para averiguar os fatos contidos no disk denúncia, que 
apontavam Patricia, Talisson e Tassio, o qual estava preso por envolvimento do trafico de drogas; que o 
depoente soube nesse dia que Lu Galinha, Julinho e Guido estavam no local, mas haviam saído em decor-
rência da falta de energia, por conta da guerra de tráfico entre facções; que Lu Galinha possui entradas 
por tráfico de drogas, tendo saído recentemente da cadeia, então o depoente acredita que a arma de fogo, 
que foi entregue a Nei, era utilizada para a segurança da boca; que na casa de Nei somente foi encontrada 
a arma de fogo; que Nei disse que era pedreiro, e somente havia guardado a arma a pedido de Lu Galinha; 
que na casa da acusada Elane foi encontrado, além da droga, sacos de geladinho, comumente utilizados 
para a embalagem de drogas. […]. (grifos ausentes no original) (fls. 228/229).

Na fase policial, o apelante Carlos Eduardo de Souza afirmou:

“Que afirma ser guardador da droga aqui apresentada pelos policiais militares e informa ainda que 
foram 60 (sessenta) pedras de crack; Que a droga por si guardada é traficada por indivíduo vulgo 
“LU GALINHA”, de cor branca, cabelo preto e bom e de boa estatura, sendo que ontem ele fez cerca 
de quinhentos reais e que o mesmo levou embora consigo, sendo que hoje tinha a quantia de cento e 
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trinta reais consigo, e que a quantia foi apreendida pelos policiais militares, mas aqui não foi apre-
sentada; Que “LU GALINHA” chega a ganhar a quantia de vinte a trinta mil reais por semana; Que 
tem cerca de um mês trabalhando com o “LU GALINHA” e apesar de todas as quantias já citadas, 
não chegou a ganhar um centavo até aqui e, inclusive até a maconha que usa o interrogado tem que 
pagar; Que já foi preso por tráfico de drogas por duas vezes, mas só ficou trinta e um dias preso; Que 
não possui nenhuma arma e sua participação se restringe somente a guardar a droga e uma arma 
eventualmente; Que é usuário de maconha e crack há uns vinte anos e que continuou usando mesmo 
lá no Presídio, onde a droga “rola solta”.” (fls. 18).

Em Juízo, o recorrente Carlos Eduardo Duarte de Souza, quando qualificado e interrogado na 
audiência realizada em 21.01.2016, revelou que:

“no dia anterior à sua prisão, durante um apagão elétrico, “Lu Galinha” lhe pediu para guardar 60 
pedras de craque e uma arma de fogo, tendo o interrogado concordado com isso; Que “Lu Galinha” 
é um traficante que vende drogas em frente à casa do interrogado; Que não conhecia Elane, nem tão 
pouco havia falado com ela; Que conhecia Talisson do local onde moram, sendo que praticamente o viu 
crescer; Que Francinei é cunhado do interrogado, pois sua esposa é irmã dele; Que o interrogado, como 
tem filho pequeno em casa, pediu para Francinei guardar a arma de “Lu Galinha”; Que o interrogado 
não vende drogas e nunca vendeu; Que no dia da prisão, no turno da manhã, o interrogado encontrou 
Talisson e contou a ele que “Lu Galinha” havia deixado 60 pedras de crack para guardar em sua casa; 
Que Elane é vizinha de Talisson; Que não sabe informar se Elane trafica; Que “Lu Galinha” disse ao in-
terrogado que caso não fosse buscar a droga, ele poderia entregar a mesma para Talisson; Que Talisson 
sempre foi “pimentinha” e o interrogado o via andando com as pessoas que vendiam droga na região; 
Que já foi preso em 2008, sendo acusado por tráfico de drogas, devido a grande quantidade que fumava 
juntamente com outras pessoas; Que foi solto após 30 dias; Que não foi condenado; Que atualmente 
vende frutas e verduras na feira de Periperi, há 13 anos trabalhando nesse local. Dada a palavra ao Re-
presentante do Ministério Público, respondeu que: possui o apelido de “Cadu”; Que não sabe informar 
há quanto tempo Elane residia no local, parecendo-lhe, apenas, que é antiga lá, pois já a viu diversas 
vezes; Que nunca a viu andando com “Coroa ou Negão”; Que já ouviu falar em “Negão”, mas que o 
mesmo tem mais de nove anos preso; Que ouviu falar que o dono do tráfico da região é “Negão”; Que 
“Lu Galinha” trabalha para “Negão”; Que “Lu Galinha nem fica na região, por pegar grande quanti-
dade de drogas para distribuir entre várias pessoas; Que nunca ouviu comentários dando conta de que 
Elane recebia drogas de “Lu Galinha”; Que no momento da prisão estava dentro de sua residência, 
dormindo, juntamente com um de seus filhos, o caçula; Que o seu cunhado estava escovando os dentes; 
Que essa foi a primeira vez que guardou drogas para “Lu Galinha”; Que foi escolhido por “Lu Galinha” 
para guardar drogas, porque era usuário de drogas e comprava na mão dele; Que a boca de “Lu Gali-
nha” era praticamente em frente à residência; Que trabalha na feira como feirante há 13 anos, ganhando 
dinheiro através disso; Que seu cunhado é pedreiro profissional, tendo inclusive carteira; Que observou 
que arma tinha uma munição; Que conhece a mãe de Talisson, a irmã Daniele ou Daniela e outras ir-
mãs; Que, salvo engano, tem uma Daniele que é “atrapalhada”, ou seja, anda com pessoas ligadas ao 
tráfico; Que conhece um irmão de Talisson, de nome Tácio, que se encontra preso por homicídio e tem 
envolvimento com o tráfico de drogas; Que, ao ser preso, Talisson e Elane já se encontravam na viatura; 
Que eles foram para a Delegacia; Que Talisson lhe disse, dentro da viatura, que foram encontradas 60 
pedras de crack e que com Elane foi encontrada maior quantidade. Dada a palavra ao(à) Dr.(a) Advo-
gado do acusado, respondeu que: no bairro onde mora, a população teme “Lu Galinha”, que quando 
a polícia chega, a população é obrigada a dar refúgio para “Lu Galinha”. Dada a palavra ao(à) Dr.(a) 
Defensor do acusado Talisson, respondeu que: “Lu Galinha” não obriga as pessoas a trabalharem para 
ele, pois eles podem trabalhar de outra forma ou vender drogas; Que não via Talisson vendendo drogas, 
pois o mesmo as utilizava, tendo a função de “olheiro” apenas; Que “olheiro” seria aquele que avisa 
a presença da Polícia; Que não é do seu conhecimento que Talisson mantinha contato com “Negão”.” 
(grifos ausentes no original) (fls. 331/332).

Na Polícia, o apelante Talisson Aragão Lima, quando qualificado e interrogado, fez as seguintes 
afirmações:

“Que afirma ser proprietário da droga aqui apresentada pelos policiais militares e informa ainda que 
foram 46 (quarenta e seis) pedras de crack, os policiais também pegaram a quantia de dez reais; Que as 
drogas encontradas em sua casa pertencem a um traficante apelidado por “COROA” ou “NEGÃO”, não 
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sabendo declinar o seu nome, que encontra-se preso no Presídio de Salvador, sendo que os seus conduto-
res chegaram a entrar em contato com o mesmo para negociar a soltura do interrogado e dos demais pelo 
pagamento da quantia de dez mil reais; Que chegaram a levar a todos o conduzido (sic) para a 18’ CIPM/
Mirantes de Periperi, onde permaneceram durante algum tempo até finalmente serem trazidos para esta 
Unidade Territorial; Que costuma ganhar menos que o salário mínimo vigente para traficar para o “NE-
GÃO”, sendo que tem cerca de um mês que foi solto do Presídio de Salvador por crime previsto no artigo 
157 do CP, onde ficou detido por seis meses; Que é usuário de maconha há uns quatro anos e que continuou 
usando mesmo lá no Presídio, onde a droga “rola solta”.” (grifos ausentes no original) (fl. 19).

Quando qualificado e interrogado em Juízo, na data de 21.01.2016, o recorrente Talisson Ara-
gão Lima disse que:

“na casa do interrogando não foi encontrada qualquer droga; Que os policiais revistaram sua casa, mas 
nada foi encontrado; Que quando a Polícia chegou, o interrogando estava deitado no quarto, quando 
a genitora do interrogando abriu a porta devido à ameaça dos policiais de dar tiros na porta da resi-
dência; Que os policiais pegaram o interrogando deitado no quarto, dizendo que ele era traficante; Que 
foi procedida revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado; Que quando saía de casa, algemado, um 
policial veio do beco com um pacote de droga e disse que era para o interrogado assumir a propriedade 
da mesma; Que o interrogado disse que não era sua, mas que como eles estavam mandando ele assumir 
a propriedade, assim o faria; Que não conhecia Elane, apesar dela ser sua vizinha; Que conhece Carlos 
Eduardo da feira, mas nunca andou com ele; Que não conhece Francinei; Que era usuário, mas que 
nunca vendeu droga; Que onde mora é uma “boca de fumo”; Que um dos processos na Vara da Infância 
e Juventude foi por roubo, sendo que o outro decorreu de sua apreensão quando foi comprar droga para 
uso, pois consumia cocaína; Que não sabe informar se Elane vendia droga; Que não conhece “Coroa” 
ou “Negão”; Que ouve o pessoal do local dizer que “Negão” comanda toda a região. […].”(fls. 333/334).

Na Delegacia de Polícia, a sentenciada Elane Alves de Farias disse:

“Que afirma não ser proprietária da droga e da balança de precisão aqui apresentadas pelos policiais 
militares e informa ainda que além das 146 (cento e quarenta e seis) pedras de crack e da balança para 
pesagem das drogas, os policiais também pegaram a quantia de oitocentos reais referente a venda 
de drogas e mais duzentos e quarenta reais que eram da pensão alimentícia de seus filhos de oito e 
cinco anos de idade; Que as drogas encontradas em sua casa pertencem a um traficante apelidado por 
”COROA” ou “NEGÃO”, não sabendo declinar o seu nome, que atualmente encontra-se no Presídio 
de Salvador e é quem comanda o tráfico na região da Suburbana e de toda a Ilha de Itaparica; Que 
tem cerca de seis meses que vem fazendo tráfico na localidade em que foi presa, sendo que afirma 
nada ganhar para prestar “esse favor” ao tal “COROA”; Que é usuária de cocaína há cerca de dois 
anos e que nunca foi presa ou processada.” (grifo ausente no original) (fls. 17).

Também na assentada de 21.01.2016, em Juízo, Elane Alves de Farias afirmou que:

“Elane não estava na casa no momento da diligência; Que estava em frente a um bar; Que primeiro 
os policiais foram na casa de Talisson e já saíram com ele algemado; Que na casa da interrogada, 
que era alugada e onde fazia programas, foram encontradas apenas quatro pedras de crack embaixo 
de um bicama; Que antes de entrarem na casa da interrogada, os policiais a chamaram de “puta, 
vagabunda” e mandaram que ela entrasse; Que os policiais também lhe chutaram e deram tapa em 
seu ouvido; Que quando entraram em casa, os policiais perguntaram onde estava a droga, tendo a 
interrogada respondido que não sabia de droga nenhuma, até porque não trafica; Que passado um 
tempo, trouxeram Talisson para dentro de sua casa, sendo que os policiais traziam duas sacolinhas 
na mão; Que, então, os policiais falaram que aquelas drogas, que estavam nas sacolinhas, eram da 
interrogada; Que antes de os policiais entrarem na casa da interroganda, os policiais ainda foram na 
casa de um vizinho de nome Eduardo; Que da casa da interroganda, os policiais foram até a residên-
cia de Carlos Eduardo, não sabendo a interroganda informar se naquela casa foi encontrado algo de 
ilícito, porque já estava dentro da viatura; Que não conhece Francinei; Que não é amiga de Talisson, 
nem, sequer falava com ele naquela oportunidade; Que também não conhecia Carlos Eduardo; Que 
foi a primeira vez que foi presa, e não responde a nenhum outro processo criminal. Dada a palavra ao 
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Representante do Ministério Público, respondeu que: Que não conhece os outros denunciados; Que 
não conhecia nenhum dos policiais; Que não sabe explicar qual o motivo pelo qual os policiais, após 
terem ido à casa de Talisson, foram à residência da acusada; Que, à época dos fatos, residia no local 
há cerca de dois meses; Que o imóvel é alugado; Que Não se recorda o nome do proprietário; Que 
não conhece “Coroa”; Que no momento do seu depoimento na Delegacia, os policiais que falaram os 
nomes de “Coroa” e “Negão”; Que nunca ouviu falar nos apelidos de “Coroa” e “Negão”; Que estava 
no bar tomando uma cerveja, e estava sozinha; Que o seu companheiro se chama Vinícius e soube, de-
pois de ter sido presa, que ele era usuário de crack; Que fazia programa para Vinícius às vezes; Que 
Vinícius não morava com a declarante; Que às vezes ia a essa residência para fazer programa com 
a interroganda; Que no dia da abordagem, Vinícius estava dentro da residência, e que os policiais 
tiraram fotos dele, não sabendo porque ele não foi preso; Que nunca ouviu falar em “Lu Galinha”; 
Que mora próximo à casa da mãe de Talisson, e que a conhece “de vista”; Que Talisson mora com a 
mãe; Que nunca ouviu comentário acerca do envolvimento de Talisson com, drogas; Que Talisson não 
frequenta sua casa; Que não conhece Carlos Eduardo; Que, no interior da viatura, Carlos Eduardo 
conversava com Talisson perguntando-lhe porque o havia “caguetado”, momento em que descobriu 
que aquela pessoa se chamava Carlos Eduardo; Que não sabe informar se residência de Carlos Edu-
ardo era geminada com outra casa, pois estava dentro da viatura, a qual estava fechada. Dada a pala-
vra ao(à) Dr.(a) Advogado do acusado, respondeu que: outras pessoas não tinham acesso à residência 
constante na inicial; Que, ao chegar na residência, a interroganda viu Vinícius sozinho na casa, mas 
os vizinhos informaram que havia outra pessoa com ele.” (grifos ausentes no original) (fls. 329/330).

CONCLUSÃO
A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, em conjunto, pelo 

Auto de Exibição e Apreensão de fl. 24, bem assim através do Laudo de Constatação de fl. 55 e do 
Laudo Pericial definitivo de fl. 150, onde se consignou que foi “Detectada a substância benzoilmeti-
lecgonina (Cocaína) nos Materiais analisados”.

A autoria delitiva nas pessoas dos recorrentes também encontra prova suficiente nos autos, 
destacando-se os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares Paulo de Jesus Góis (fls. 
194/195), Emerson Vasconcelos de Jesus (fls. 226/227) e Raimundo Nonato Freitas da Silva (fls. 
228/229), os quais reconheceram as pessoas dos apelantes como autores dos delitos de tráfico de dro-
gas em questão, e afirmaram, de modo harmônico entre si, e com os depoimentos prestados na fase 
policial, que as prisões em flagrante decorreram de denúncias anônimas, que informaram a prática de 
tráfico de drogas pelo recorrente Talisson, em cuja residência foram encontradas sessenta pedras de 
“crack”. Os Policiais revelaram, ainda, que o apelante Talisson apontou a prática criminosa do tam-
bém recorrente Carlos Eduardo, tendo-se encontrado, na casa deste, mais sessenta pedras da referida 
droga. Tais fatos foram confessados pelo apelante Carlos Eduardo, tanto na Delegacia (fl. 18), como 
em Juízo (fls. 331/332). O apelante Talisson também confessou o crime na fase policial (fl. 19), de 
modo que sua retratação em Juízo restou isolada no citado contexto probatório (fls. 333/334).

Assim, consideram-se suficientemente comprovados os delitos de tráfico de drogas praticados 
por Talisson Aragão Lima e Carlos Eduardo Duarte de Souza, mantendo-se a condenação de ambos 
como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não há a necessidade de reparos quanto à dosimetria das penalidades aplicadas aos Recorren-
tes, mantendo-se as penas-base nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 
dias-multa, tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, ficando 
também mantido o regime prisional semiaberto, e o valor unitário mínimo para os dias-multa.

Tendo-se em vista que os apelantes respondem a processos criminais diversos, como eviden-
ciado às fls. 421/422, mostra-se acertada a não incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO 
DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS OU PRÓPRIAS DO 
TIPO PENAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. READEQUAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
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DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE 
CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MODO FECHADO. SUBS-
TITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PRE-
ENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFI-
CADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. […] 7. O Superior Tribunal de 
Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, 
embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), 
podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir 
que o agente é habitual na prática delitiva. […].” (grifo ausente no original) (STJ – Quinta Turma, HC nº 
413.126/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.11.2017, DJe 22.11.2017).

A quantidade de pena privativa de liberdade impede sua substituição por penas restritivas de 
direitos.

Por fim, embora os apelantes tenham sido beneficiados com a concessão do direito de recorrer 
em liberdade na ocasião da sentença condenatória, uma vez que presos em flagrante em 25.02.2015 
(auto de prisão em flagrante, fls. 10 a 20), e postos em liberdade provisória em 15.08.2016 (fls. 451/452), 
ressalta-se, com fundamento na orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sua 
Composição Plenária, que a execução provisória da pena, decorrente de acórdão penal em grau de 
apelação, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Veja-se:

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

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

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E PRISÃO PREVENTIVA. INS-
TITUTOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. NÃO ES-
GOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A execução provisória da pena não se confunde 
com a prisão preventiva. Esta possui natureza cautelar e dever ser decretada quando presentes os requi-
sitos dos arts. 312 e 313 do CPP e aquela decorre da condenação confirmada em segundo grau e ainda 
não transitada em julgado. 2. Após o julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP (STF, Relator Minis-
tro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17.2.2016), esta Corte passou a adotar o enten-
dimento do Supremo Tribunal Federal de que “a execução provisória de acórdão penal condenatório 
proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete 
o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constitui-
ção Federal”. Em outras palavras, voltou-se a admitir o início de cumprimento da pena imposta pelo 
simples esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, antes do trânsito em julgado da condenação, nos 
termos da Súmula 267/STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral do 
tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI) e, em 11.11.2016, decidiu, em Plenário Virtual,  
pela reafirmação de sua jurisprudência externada no mencionado HC 126.292/SP. 4. No caso dos autos, 
verifica-se que foram interpostos embargos declaratórios perante do Tribunal de origem, pendentes de 
julgamento. Assim, ante a não definitividade da condenação no âmbito da jurisdição ordinária, a expe-
dição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena caracteriza constrangimento ilegal. 
5. Ordem parcialmente concedida para suspender a execução provisória da pena apenas até o esgota-
mento da jurisdição ordinária.” (grifo ausente no original) (STJ – Quinta Turma, HC nº 387.560/SP, Rel. 
Min. Ribeiro Dantas, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017).
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Expeça-se mandado de prisão contra os Apelantes/condenados, para início da execução pro-
visória da pena privativa de liberdade respectiva. Confirmada a prisão dos Recorrentes, expeça-se 
Carta de Guia correspondente, devidamente instruída, e endereçada a uma das Varas de Execução 
Penal da Comarca de Salvador, com as recomendações de estilo.

Do exposto, nega-se provimento aos apelos, por decisão unânime.

*****

(TJBA –  Apelação nº 0000465-76.2018.8.05.0191 Segunda Câmara Criminal – Primeira Tur-
ma, Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 01/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE 
DROGAS, BEM ASSIM POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 
E DE USO RESTRITO. PLEITO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DA 
CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ART. 12 E 16 DO ESTATU-
TO DO DESARMAMENTO, DE MODO A ABSOLVER O APELANTE EM RE-
LAÇÃO AO PRIMEIRO, POR ENTENDER QUE SE TRATA DE CRIME ÚNI-
CO. INTENTO PREJUDICADO. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 9.845/2019, 
9.846/2019 E 9.847/2019, QUE PROMOVERAM ALTERAÇÕES NAS NORMAS 
COMPLEMENTARES AO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, ALARGAN-
DO OS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO 
PERMITIDO,   MODIFICAÇÕES ESTAS FAVORÁVEIS AO RECORRENTE, 
DEVENDO, POIS, INCIDIR NA HIPÓTESE, EM RESPEITO À REGRA DA 
RETROATIVIDADE PENAL BENÉFICA. SOB A NOVA SISTEMÁTICA, TO-
DOS OS ARTEFATOS QUE ESTAVAM SOB A POSSE DO APELANTE SÃO 
DE USO PERMITIDO, O QUE AFASTA, POR CONSEQUÊNCIA, A CONDE-
NAÇÃO RELATIVA AO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. QUANTO ÀS ARMAS 
APREENDIDAS, PORTANTO, SUBSISTE A CONDENAÇÃO APENAS PELO 
DELITO CONTIDO NO ART. 12 DO MULTICITADO DIPLOMA NORMATI-
VO, DEVENDO-SE RESSALTAR QUE A APREENSÃO DE DIVERSOS AR-
MAMENTOS DE MESMO GÊNERO (NA HIPÓTESE, DE USO PERMITIDO), 
CONSTITUI CRIME ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PUGNOU O APE-
LANTE, DE OUTRO LADO, PELA REDUÇÃO DA PENA BASE DO DELITO 
DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM ASSIM PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SUA FRAÇÃO 
MÁXIMA. PARCIAL ACOLHIMENTO. AFASTADAS AS VALORAÇÕES NE-
GATIVAS IMPLEMENTADAS NA PRIMEIRA ETAPA DO MÉTODO TRIFÁ-
SICO, POIS DESPIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA E CONCRETA. 
SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POR SEU TURNO, INVIÁ-
VEL A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA, PORQUANTO, EM 
VERDADE, O RECORRENTE SEQUER FARIA JUS À MINORANTE, CON-
SIDERANDO AS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS TESTEMUNHOS NO 
SENTIDO DE QUE É DEDICADO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECEN-
TES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO MANTIDA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO 
DA NON REFORMATIO IN PEJUS, TODAVIA, INDEVIDA A APLICAÇÃO DE 
FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL, DADO O CONTEXTO EXPOSTO. 3. OUTROS-
SIM, DEVIDA A REFORMA DE OFÍCIO DA SANÇÃO RELATIVA AO ART. 
12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, CONSIDERANDO A INADEQUA-
DA VALORAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 
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DO CPB. PENA-BASE RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, ALTERANDO, 
POR CONSEQUÊNCIA, AS DEMAIS ETAPAS, COMO TAMBÉM A SANÇÃO 
PECUNIÁRIA. 4. NÃO MERECE ACOLHIMENTO, POR FIM, O PRETENSO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA 
DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, ALIADA À EXISTÊN-
CIA DE INFORMAÇÕES DA PROVÁVEL CONTUMÁCIA DO APELANTE, 
EXTRAÍDA DA PROVA ORAL COLHIDA. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E 
PARCIALMENTE PROVIDA. REPRIMENDA DO DELITO DE TRÁFICO DE 
DROGAS ALTERADA EM PARTE. CONDENAÇÃO PELO DELITO CONTI-
DO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO AFASTADA DE OFÍ-
CIO, ANTE A INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES NORMATIVAS BENÉFICAS, 
ADVINDAS DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS EDITADOS NO CORRENTE 
ANO, SUBSISTINDO, POIS, NO TOCANTE ÀS ARMAS ENCONTRADAS, 
APENAS A CONDENAÇÃO RELATIVA AO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, 
CUJA REPRIMENDA, POR SUA VEZ, RESTA ALTERADA DE OFÍCIO, PRO-
MOVENDO-SE AS CORREÇÕES DEVIDAS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 0000465-

76.2018.8.05.0191, em que figura como Apelante Vandecleson Pereira da Silva e Apelado o Ministé-
rio Público do Estado da Bahia.

Acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Tur-
ma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CO-
NHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a reprimenda 
imposta ao delito de Tráfico de Drogas, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
-multa, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além 
de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 
vigente ao tempo do fato.  Acordam, ainda, também por unanimidade, em afastar de ofício a 
condenação relativa ao delito contido no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, em razão da 
repercussão na hipótese fática dos autos das modificações benéficas promovidas pelos Decretos 
Presidenciais nº 9.845/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019, bem assim pela reforma também de ofício 
da sanção fixada em relação ao delito contido no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, a fim 
de que seja reduzida de 02 (dois) anos de detenção e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para 01 
(um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mí-
nimo vigente ao tempo do fato, tudo nos termos do voto do Relator

Deve, ademais, o cumprimento da sanção privativa de liberdade se iniciar pela reprimen-
da de reclusão (art. 69, caput, segunda parte, do CPB), somando-se, por outro lado, as penas 
pecuniárias (art. 72 do CPB), totalizando 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa à razão de 
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vandecleson Pereira da Siva em face de sen-

tença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Crime e Tráfico de Drogas da Comarca 
de Paulo Afonso-BA, nos autos da Ação Penal Pública incondicionada em epígrafe.

Narra a exordial, in verbis:

“(...) Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu  denúncia de populares informando que o in-
divíduo de alcunha ‘VANDINHO’, estava traficando drogas no endereço Rua ‘G’, nº 07, Quadra ‘J’, 
Barroca, nesta urbe e que também mantinha em depósito uma arma de fogo na residência.
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Empreendidas as diligências de praxe, a guarnição encontrou o denunciado, que negou possuir drogas 
e armas, permitindo o acesso dos policiais à sua residência. Após minuciosa busca, encontrou-se no 
quarto do denunciado, um piso de cerâmica oco, que escondia um profundo buraco onde havia uma 
corda. Ao puxar a corda os policiais encontraram: a) uma espingarda calibre .12 de ‘cano serrado’ mu-
niciada e mais 11 (onze) munições do mesmo calibre; b) 14 (catorze) munições calibre .38; c) um tablete 
grande de maconha, com a inscrição III em algarismo romano.
Após a apreensão e exibição dos objetos (fl. 08, estes foram submetidos a exames periciais, resultando 
nos laudos de fls. 15 a 16 e 19. Da análise destes elementos de informação constata-se que o denunciado 
infrigiu os artigos 12 (posse irreguçar de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse irregular de arma 
de fogo de usos proibido) do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826, bem como o art. 33 da Lei nº 
11.343/06 (Lei de Drogas).
Soma-se ao descrito acima que foi apreendido pela guarnição uma peruca, provavelmente usada pelo 
denunciado para se ocultar nas suas investidas criminosas.
Por fim, vale registra que é do conhecimento público que o número 3 (três) ou III (em algarismo roma-
no) faz alusão a uma organização criminosa denominada BONDE DO MALUCO, ou BDM (siglas), 
cujos integrantes são os responsáveis por grande parte dos crimes de tráfico e homicídio do Estado da 
Bahia.  (...)” (Denúncia, fls. 02/03, autos físicos)

Por tais fatos, restou denunciado nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem 
assim arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, tendo a exordial sido recebida em 11 de junho de 2018, con-
forme se observa da decisão de fl. 83.

Ultimada a instrução criminal, sobreveio a sentença de fls. 125/137, prolatada em 31 de outu-
bro de 2018, que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o Recorrente pela prática dos 
delitos acima referenciados, sendo fixada sua reprimenda final nos seguintes termos: 05 (cinco) anos 
de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no que diz respeito 
ao delito do art. 33 da Lei de Drogas; 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 
150 (cento e cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tem-
po do fato, no tocante ao delito contido no art. 16 do Estatuto do Desarmamento e 02 (dois) anos de 
detenção, em regine inicial aberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, quanto ao crime descrito no art. 12, também 
da Lei nº 10.826/2003. Não se aplicou, porém, qualquer das hipóteses de concurso de crimes.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso (fl. 138), arrazoado às fls. 148/154, pugnan-
do, inicialmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Requereu, outrossim, a absolvição referente 
ao delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão da incidência do princípio da consunção, 
como também a readequação da pena-base do delito de tráfico de drogas, que teria sido fixada de forma 
exacerbada, além da incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

Contrarrazoando, o douto órgão ministerial rechaçou as teses defensivas, requerendo o não 
provimento do recurso (fls. 155/158).

Encaminhado o caderno processual à douta Procuradoria de Justiça, a Ilustre presentante do 
Parquet com atuação em segunda instância exarou manifestação às fls. 165/171v, opinando pelo “CO-
NHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso defensivo, apenas para possibilitar o redi-
mensionamento da pena cominada para o crime de tráfico de drogas, diante do equívoco da exaspe-
ração verificada”, como também, de “ofício, cuidando-se de mero erro material, que seja certificada 
a sanção de 03 (três) anos para o crime delineado no art. 16 da Lei 10.286/2003” (sic), considerando 
a individualização final de tal pena em 04 (quatro) anos de reclusão, de forma equivocada.

Na sequência, porém, sobrevindo ao ordenamento pátrio o Decreto Presidencial nº 9785/2019, 
que promoveu alterações nos complementos normativos de alguns dispositivos do Estatuto do Desar-
mamento, oportunizou-se nova manifestação ao Ministério Público com atuação em Segundo Grau, 
considerando a possível existência de modificações benéficas ao Recorrente.

O órgão ministerial apresentou novo opinativo às fls. 176/176v, reiterando o parecer antes 
exarado no tocante ao crime de tráfico de drogas, bem assim alterando o posicionamento quanto aos 
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crimes do Estatuto do Desarmamento, no sentido de que se promova, “de ofício, o enquadramento 
da conduta anteriormente prevista no art. 16 da Lei 10.826/2003 para crime delineado no art. 12 do 
mesmo Diploma legal, por força do art. 2º, I, alínea ‘b’ do Decreto Presidencial 9.785/2019” (sic).

VOTO
Conhece-se do recurso, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inicialmente, no tocante ao pleito de revogação da prisão preventiva - para que possa o Ape-

lante recorrer em liberdade -, apesar de ser o primeiro requerimento constante do apelo, posterga-se o 
seu exame para depois da apreciação das teses meritórias, já que o resultado destas pode, por questões 
óbvias, influenciar a apreciação de tal pedido.

Quanto aos demais pontos da irresignação, observa-se que nenhum deles questiona autoria e 
materialidade dos delitos imputados, tratando-se muito mais de divergências de ordem exclusivamen-
te jurídica. A primeira delas, é no sentido de que deveria incidir o princípio da consunção quanto aos 
delitos do Estatuto do Desarmamento, de modo a se reconhecer que houve crime único nesse par-
ticular, qual seja o do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, que teria absorvido aquele do art. 12 do mesmo 
diploma normativo.

A segunda, consiste nos questionamentos a respeito da reprimenda do delito de tráfico de dro-
gas, seja no que diz respeito à sanção-base fixada, seja quanto à aplicação da causa de diminuição do 
§4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Passa-se ao exame de cada uma das teses referidas de forma apartada nos tópicos subsequen-
tes, a fim de facilitar a compreensão respectiva.

a) Da Pretensa Aplicação do Princípio da Consunção
Conforme mencionado, busca o Apelante a absolvição relativa ao delito do art. 12 do Estatuto 

do Desarmamento, por entender que foi este absorvido pela imputação relativa ao art. 16 do mesmo 
diploma normativo.

Examinando detidamente os fólios, porém, verifica-se que o referido pleito encontra-se preju-
dicado, devendo ser aplicada, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria d Justiça, de ofício, a 
novatio legis in mellius decorrente dos novos decretos presidenciais, que alteraram substancialmente 
os complementos normativos definidores dos artefatos bélicos de uso restrito e permitido, tendo como 
consequência, in casu, a desclassificação do fato enquadrado no art. 16 do Estatuto do Desarmamen-
to, para aquele descrito no art. 12 do mesmo diploma normativo.

Com efeito, à época dos fatos, como também da sentença, os armamentos que estavam em po-
der do Recorrente se enquadravam em dois gêneros, alguns de uso restrito e outros de uso permitido. 
Mais especificamente, enquadravam-se entre aquelas de uso restrito os armamentos de calibre 12.

Ocorre que o Poder Executivo Federal editou, no corrente ano, alguns decretos presidenciais 
objetivando alterar a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, Lei Penal em branco hetero-
gênea que necessita de complementação para efetivar diversos dos seus dispositivos, especialmente 
os de caráter penal.

Nesse ponto, inclusive, é importante registrar, para não haver dúvidas, que a retroatividade 
penal benéfica se aplica também quanto a decretos que regulamentam normas penais em branco hete-
rogêneas, não se restringindo a alterações de lei em sentido estrito, até mesmo porque seria demasiado 
incoerente que o complemento da norma penal servisse para fins de embasar uma tipificação legal, 
mas não tivesse a mesma utilidade quando a consequência fosse beneficiar o acusado.

Em verdade, a norma penal em branco, sem o seu complemento, de nada serve. Logo, na visão 
deste Magistrado, é evidente que alterações no complemento repercutem diretamente na própria tipi-
ficação do crime e, por consequência, na incidência das regras de direito intertemporal. Sobre o tema, 
leciona com propriedade o professor Juarez Cirino dos Santos:
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“(...) Leis penais em branco. As leis penais em branco são tipos legais com sanção penal determinada e 
preceito indeterminado, dependente de complementação por outro ato legislativo ou administrativo – 
por exemplo, a identificação das doenças de notificação compulsória (art. 269, CP). As leis penais em 
branco exprimem a tendência moderna de administrativização do Direito Penal, com transferência de 
poderes punitivos a funcionários do Poder Executivo ou a modalidades inferiores de atos normativos 
(Decreto, Resolução etc.), com os seguintes problemas:
a) primeiro, um problema político: a transferência da competência legislativa de definição de crimes 
para o Poder Executivo ou para níveis inferiores de atos legislativos infringe o princípio da legalidade, 
como afirma um setor avançado da literatura penal - afinal, o emprego instrumental do Direito Penal 
para realizar políticas públicas emergenciais é inconstitucional.
b) segundo, um problema prático: decidir se o complemento posterior favorável ao autor (por 
exemplo, a doença foi excluída do catálogo) é retroativo ao fato realizado na vigência de comple-
mento anterior prejudicial ao autor (na época do fato, a doença constava do catálogo).
Esse problema prático é resolvido pela retroatividade da lei penal mais benigna porque o comple-
mento da lei penal em branco é elemento do tipo objetivo e, portanto, integra a lei penal, segundo 
a seguinte lógica: se o tipo de injusto não existe sem o complemento legal ou administrativo - e 
o Poder Legislativo, independentemente da inconstitucionalidade da delegação de poderes, au-
toriza a edição do complemento da lei penal, por outra lei ou por ato administrativo -, então o 
complemento é elemento do tipo de injusto e, na hipótese de complemento posterior mais favo-
rável, retroativo (...)” (SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal, Parte Geral. 6ª Edição. Editora ICPC: 
Curitiba-PR, 2014. p. 50/51) (Grifos acrescidos).

Seguindo esta linha de intelecção, tem-se que foram editados desde janeiro de 2019 até os dias 
atuais os Decretos Presidenciais nº 9685/2019, nº 9785/2019, nº 9797/2019, nº 9844/2019, nº 9845/2019, 
nº 9846/2019 e nº 9847/2019, permanecendo em vigor, atualmente, apenas os três últimos.

Dentre as diversas alterações promovidas por tais normas de caráter complementar, encontra-
-se a definição dos critérios para identificação das armas e munições como sendo de uso restrito ou 
permitido. Houve, em verdade, substancial alargamento dos artefatos considerados de uso permitido, 
o que, por consequência, termina por influenciar na tipificação de alguns delitos contidos no Estatuto 
do Desarmamento.

É exatamente a hipótese dos autos. Isso porque, segundo o art. 2º, I, “b”, dos Decretos nº 
9.845/2019, 9846/2016 e 9.847/2019 (o conteúdo em questão é idêntico nos três decretos), passaram a 
ser consideradas de uso permitido todas as armas de fogo “portáteis de alma lisa”, sendo que, na for-
ma do art. 2º, VIII, dos mesmos decretos, são consideradas portáteis “as armas de fogo que, devido às 
suas dimensões ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, carabina 
e espingarda” (Grifo acrescido). Tratam-se de características nas quais se enquadram os armamentos 
calibre 12 que foram apreendidos em posse do Apelante, conforme atesta o laudo pericial de fls. 62/63. 
Veja-se:

“(...) Peça I: 01 (uma) arma de fogo, tipo Espingarda, de retrocarga, marca CBC, fabricação nacional, 
calibre nominal 12, número de série 1060779, Modelo 151, gravado na região inferior do bloco, apre-
sentava acabamento oxidado desgastado e com pontos de corrosão em suas partes metálicas, cano de 
alma lisa, medindo 364 mm (trezentos e sessenta e quatro milímetros) de comprimento, capacitado 
para armazenar um cartucho de calibre compatível com a arma em lide, após p deslocamento bascular 
do mesmo, massa de mira fixa, cão exposto, com sistema de percussão indireta, possuindo sistema de 
funcionamento para ação simples, telha e coronha em madeira lisa, com soleira de material polimé-
trico na cor preta fixada à coronha através de dois parafusos. Mede esta arma, entre paralelas longi-
tudinais, 795mm (setecentos e noventa e cinco milímetros) de comprimento, esta arma possui em sua 
coronha velcros em ambos os lados, nos quais estão fixados dois porta cartuchos com capacidade para 
14 (catorze) cartuchos. Quando dos exames periciais a arma encontrava-se desmuniciada. Estado de 
Funcionamento da arma: A arma apresentava seus mecanismos de percussão e engatilhamento atuan-
tes e ajustados, achando-se apta para a realização de disparos. (…)
Peça II: 05(cinco) cartuchos provenientes de arma de fogo, marca CBC, tipo Knock Slug 70mm Boleto, 
calibre nominal 12 (doze), espoletas intactas;
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Peça III: 06 (seis) cartuchos provenientes de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal 12(doze), 
espoletas intactas, sendo 01(um) dos quais tipo Knock Velox 70mm ch3T e os demais tipo Hi-Impact 
70mm ch3T;
Peça IV: 02(dois) cartuchos provenientes de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal.38SPL, estojos 
confeccionados em latão, espoletas intactas, projéteis de chumbo de pontas ocas, semiencamisados, 
contendo sujidades na extremidade;
Peça V: 02 (dois) cartuchos provenientes de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal. 38SPL, estojos 
confeccionados em latão, espoletas intactas, projéteis de chumbo de pontas ogivais, semiencamisados, 
contendo sujidade na extremidade;
Peça IV: 10 (dez) cartuchos provenientes de arma de fogo, marca CBC, calibre nominal .38 SPL, esto-
jos confeccionados em latão, espoletas intactas, projéteis de chumbo de pontas ogivais, semiencamisa-
dos. (...)” (Laudo Pericial de fls. 62/63)(Grifos acrescidos).

Tais complementos normativos influenciam diretamente na tipificação do delito contido no 
art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cujo conteúdo assim dispõe:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar” (Grifo acrescido).

Daí se conclui, claramente, que as modificações em exame implicam na desclassificação, em 
favor do Apelante, da condenação relativa ao art. 16 para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Ou seja, no fim das contas, retroagindo o complemento penal benéfico, recai sobre o Recor-
rente a responsabilidade tão só pela posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do 
Desarmamento).

Aplicadas as normas acima, em um primeiro momento,  poderia surgir certa dúvida se agora 
a responsabilização do Recorrente seria por dois delitos do art. 12 da Lei de Armas - já que, antes 
da desclassificação em foco, já tinha sido condenado por um crime de tal espécie -, ou se persiste a 
condenação por apenas um crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

O Parquet com atuação em Segundo Grau, inclusive,  ao exarar seu opinativo, embora tenha 
salientando a necessidade de aplicação das modificações favoráveis nos termos acima, nesse ponto 
manifestou-se exatamente pela condenação por dois delitos de posse de arma de fogo de uso per-
mitido (art. 12 do diploma multicitado), em concurso formal de crimes, sob o fundamento de que, 
a despeito da desclassificação operada, foram encontrados mais de um tipo de artefato bélico, o que, 
no seu entendimento, justificava a ocorrência de mais de um crime.

Data venia, porém, não merece prosperar tal raciocínio.
Com efeito, posiciona-se a jurisprudência majoritária no sentido de que, sendo encontrados vários 

armamentos em um mesmo contexto fático, tratando-se todos eles de uso permitido, há apenas a ocorrên-
cia de um crime, pois lesionado somente um bem jurídico. O reconhecimento da ocorrência de mais de 
um delito tem lugar tão só nas hipóteses em que são encontrados armamentos de diferentes gêneros (uso 
permitido e uso restrito). A esse respeito, veja-se o julgado abaixo exarado pelo Colendo STJ, que, apesar 
de tratar de delito de porte de arma de fogo, traz raciocínio também aplicável às hipóteses de posse:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POS-
SE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDA-
DE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VÁRIAS ARMAS. IMPUTAÇÕES 
DIVERSAS: ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/1993. IMPOSSIBILI-
DADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. 1. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apre-
ensão de mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo com o mesmo agente não caracte-
riza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 2. 
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Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois, no caso, a conduta praticada pelo 
agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o 
reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso. 3. Tem-se reconhecido a existência 
de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou mu-
nição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que 
referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo 
réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança 
públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual 
é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material (HC n. 211.834/
SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013). 4. O STJ firmou entendimento de que é 
possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas, equacionan-
do-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a pretensão não se justifica, 
dado se buscar o reconhecimento de crime único diante de imputações distintas: arts. 14 e 
16, pár. único, da Lei 10.8.26/03 (HC n. 130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, DJe 1º/2/2013). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1547489/
MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 
03/08/2016) (Grifos acrescidos).

Ainda mais didático é o conteúdo da decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi 
nos autos do RESP nº 1.624.295- GO, seguindo a mesma linha de entendimento mencionada e citan-
do, inclusive, o julgado acima transcrito como parâmetro. Transcreve-se os trechos mais relevantes:

“(...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.624.295 - GO (2016/0234348-9)
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO  : EDIFRAN SOUSA ALVES
ADVOGADO : ANTÕNIO FERREIRA DA PAIXÃO E OUTRO(S) - GO018659
DECISÃO
(...)

É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame recursal.
Acerca da aplicação do concurso de crimes aos delitos de posse ilegal de armas de fogo de uso permiti-
do e uso restrito, verifica-se que o Tribunal estadual afastou a sua ocorrência, concluindo pela absorção 
do delito menos grave pelo mais grave, nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Todavia, ao assim decidir, a Corte de origem dissentiu da jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, segundo a qual não há que se falar em crime único na hipótese em que são violados diferentes 
tipos penais, tal como ocorreu na espécie, em que restou configurada a prática das condutas descritas 
nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento.
Desse modo, somente pode ser reconhecido o crime único quando são apreendidos, no mesmo 
contexto fático, mais de uma arma ou munição capitulado no mesmo tipo penal, tendo em vista a 
ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido, situação que não ocorre na hipótese dos 
autos, porquanto a conduta praticada pelo recorrido se amolda a tipos penais diversos, sendo que um 
deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do 
Sistema Nacional de Armas.
(...)
Destarte, assiste razão ao Parquet quanto ao pretendido reconhecimento de concurso material entre os 
crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, devendo ser restabelecida a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, §4º, inciso III, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso especial para re-
conhecer o concurso material de crimes, restabelecendo-se a condenação imposta na sentença pela 
prática do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Publique-se. Intimem-se.
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Brasília (DF), 30 de setembro de 2016.
Ministro JORGE MUSSI
Relator
(Ministro JORGE MUSSI, 13/10/2016)” (Grifos acrescidos).

Diante de todas as considerações supra, promove-se a incidência das alterações legislativas 
benéficas, a luz do que dispõe o art. 5º, XL, da CRFB/1988, bem assim o parágrafo único do art. 2º 
do CPB, tendo como consequência o afastamento da tipificação penal contida no art. 16 do Estatuto 
do Desarmamento, ficando o Recorrente submetido, no tocante aos artefatos bélicos apreendidos, tão 
só às penas do art. 12 do mesmo diploma, cometido uma única vez, por tratar-se de apreensão de ar-
mamentos de um mesmo gênero, lesivos a apenas um tipo penal, tudo em um mesmo contexto fático, 
conforme exposto parágrafos acima.

b) Da Dosimetria Penal
Quanto à dosimetria, não obstante o apelo tenha atacado tão só a relativa ao delito de tráfico 

de drogas, imperiosa a adequação  também da reprimenda relativa ao crime de posse de arma de 
fogo, de ofício, considerando não apenas os manifestos equívocos observados na sua formulação, 
mas também em razão da aplicação retroativa de norma penal benéfica, conforme acima exposto.

Como se sabe, cabe ao Magistrado, no momento de fixação da reprimenda, primeiramente, 
o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a fim de proceder ao estabelecimento da 
pena de partida. Na sequência, analisa as agravantes e atenuantes previstas respectivamente nos 
arts. 61 e 65 do mesmo diploma normativo, estabelecendo a sanção intermediária, e, por fim, ve-
rifica a presença de causas gerais e específicas de aumento e diminuição de pena, impondo, então, 
a reprimenda definitiva. In casu, a Julgadora de origem assim deliberou, no tocante ao crime de 
tráfico de drogas:

“(...) Com fulcro nos art. 59 e 60 ambos do CPB, passa à individualização da pena do Réu, VANDE-
CLESON PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘VANDINHO’, em relação ao crime previsto no art. 33, caput, 
da Lei nº 11.343/2006:
CULPABILIDADE – No caso sub judice elevada é a culpabilidade do réu, devendo ser valorada.
ANTECEDENTES CRIMINAIS – O réu é primário, nos termos das certidões de fl. 52 e 95. Nada a 
valora.
CONDUTA SOCIAL – Não há elementos suficientes para apurar a conduta social do réu. Nada a 
valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE – Poucos elementos existentes nos autos para identificar a persona-
lidade do agente. Deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME – Quanto aos motivos, cumpre indagar qual a natureza e a qualidade da fonte 
propulsora da vontade criminosa. Próprio do tipo. Nada a valorar.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – Neste tópico, trata-se do modus operandi empregado na prática 
do delito, de modo a analisar os elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gra-
vidade. No caso ora em análise nada tenho a valorar.
CONSEQUÊNICAS DO CRIME – O crime de tráfico de drogas tem provocado grandes prejuí-
zos para a saúde das pessoas, sendo elevado o número de mortes em decorrência das drogas, bem 
como afetado a família e a sociedade, sendo motivo de desagregação social; por isso, deve ser 
duramente combatido. Hei de valorar.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – A vítima é sociedade. Nada valorar.
ISTO POSTO, após análise das CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FIXO a pena-base em 07(sete) anos 
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor da multa 1/30 do salário-mínimo.
Por seu turno, com fulcro no art. 68 do CPN, passo a analisar as CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS, con-
substanciadas nas causas atenuantes e agravantes; por último, nas de diminuição e aumento de pena. 
Nesta fase, verifica-se a atenuante da CONFISSÃO (art. 65, III, ‘d’ do CP) a qual atenuo a pena em 01 
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ano, restando da pena 06 (seis) anos de reclusão. Não se verifica causas agravantes e incidir. Na última 
fase, não vejo nenhuma causa de aumento a incidir. Verifica-se por sua vez, a incidência da minorante 
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no percentual de 1/6 – ficando a pena em 05 
(cinco) anos de reclusão.
Fica, portanto, sua pena definitiva em 05 de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, §1, 
‘b’, §2º, ‘b’ e §3º c/c art. 35 do CPB) e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo 
vigente à época dos fatos, a qual torno em definitivo.
Nada a detrair, neste momento, tendo em vista que o réu se encontra preso preventivamente, desde o 
dia 20/12/2017 até a presente data. Devendo recorrer preso por ainda restar presentes os requisitos e 
fundamentos da prisão preventiva contidos no art. 312 do CPP. (...)” (Sentença de fls. 125/137)

Pelo que se observa do trecho acima, a Magistrada primeva valorou como negativas a culpa-
bilidade e as consequências do crime, no que diz respeito ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Imperioso, porém, o afastamento de tais sopesamentos, considerando a sua manifesta falta de 
fundamentação concreta.

Com efeito, quanto à culpabilidade, restringiu-se a indicar ser ela elevada, sem apontar as 
premissas fáticas que justificavam tal conclusão. Sem a devida fundamentação, inviável a valoração 
negativa de uma circunstância judicial, sendo imprescindível, in casu, a indicação dos elementos con-
cretos que levaram à conclusão de ser aquele crime dotado de especial reprovabilidade, em relação à 
espécie comum do tipo respectivo.

Registre-se, outrossim, que mesmo se este Magistrado vislumbrasse elementos fáticos que 
permitissem amparar a valoração negativa da culpabilidade, não poderia, nesta oportunidade, inserir 
fundamento na sentença de origem a fim de manter o sopesamento desfavorável ao agente, sob pena 
de incorrer na inadmissível reformatio in pejus.

Assim, deve ser considerada neutra a culpabilidade.
Não merece melhor sorte a valoração negativa das consequências do crime, pois pautadas em 

fundamentação demasiadamente abstrata, utilizável para qualquer delito de tráfico de drogas e que 
terminam por reprimir, novamente, a conduta penalmente tipificada em si.

Portanto, também deve ser tida por neutra.
Em consequência, afastadas os únicos sopesamentos negativos implementados, impõe-se a 

fixação da sanção-base no seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda etapa do método trifásico, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confis-

são, considerando a readequação da reprimenda de partida ao mínimo, deixa-se de proceder à redu-
ção da pena em obediência à súmula nº 231 do STJ, reiteradamente seguida por este Desembargador, 
cujo teor segue abaixo transcrito:

“SÚMULA 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo 
do mínimo legal.” 

Permanece inalterada, portanto, a pena intermediária.
Por fim, foi reconhecida a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de 

Drogas, em sua fração mínima (1/6), pugnando o Apelante pela utilização do grau redutor mais 
elevado (2/3).

Pelo que se observa, o Juízo a quo não fundamentou a utilização da fração menos benéfica, 
o que, na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, por si só, seria motivo para reformar o 
decisum conferindo o grau de redução máximo.

Todavia, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, existem significativos ele-
mentos nos autos reveladores de que o Recorrente é dedicado ao cometimento de delitos, de modo 
que, em tese, sequer faria jus ao benefício em questão. É o que extrai dos testemunhos de fls. 96/96, 
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nos quais os agentes estatais responsáveis pela prisão afirmam peremptoriamente que o Recorrente 
já é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo escapado de uma 
outra ação policial em que o irmão dele teria sido preso. Veja-se:

“(...) Que ao chegar ao local verificou que se tratava da pessoa de Vandinho, o qual já é conhecido pela 
prática de tráfico; Que inclusive meses anteriores ao flagrante desses autos, seu irmão Átila havia 
sido preso pela guarnição do depoente por porte de arma de fogo e tráfico de drogas; Que o acusado 
é irmão de ‘Neguinho Latrol’; Que quando foi realizada a prisão de ÁTILA o Vandinho estava junto 
portando arma de fogo mas conseguiu evadir do local portando espingarda calibre 12 (…) Que os 
irmão ÁTILA, ‘VANDINHO’ E ‘NEGUINHO LATROL’ são conhecidos pela prática de tráfico de 
drogas; (...)” (CB PM Hamilton Ferreira dos Santos, fl. 96, fase judicial)(Grifos acrescidos).
“(...) Que o acusado juntamente com seu irmão Átila tinham sido denunciado pelo porte de arma 
meses anteriores aos fatos desses autos e quando a guarnição chegou prendeu Átila e o acusado 
conseguiu fugir; Que existe uma rixa por uma área de tráfico de drogas entre os grupos de ‘Ne-
guinho Latrol’, irmão do acusado e Gilmar (…) “(SD PM Pedro Guipson Junior, fl. 97, fase judicial)
(Grifos acrescidos).

Diante dessa constatação, sequer seria devida a incidência da minorante, cujo objetivo é be-
neficiar somente os pequenos traficantes, aqueles que, em oportunidade isolada, pelas mais diversas 
circunstâncias, praticam um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, não exercendo tal ati-
vidade de forma costumeira, o que, como se viu, não é a hipótese dos autos.

Entretanto, como foi o benefício concedido, não há como se proceder ao seu afastamento nesta 
oportunidade, em recurso exclusivo da defesa, sob pena de incidir a inadmissível reformatio in pejus. 
Nada impede, por outro lado, que, diante de tal evidenciação, deixe-se de aplicar uma redução mais 
elevada, compatibilizando-se, assim, em um juízo de razoabilidade, a manutenção do instituto, com 
a realidade fática dos autos.

Por consequência, mantêm-se a fração mínima de um 1/6, conduzindo a reprimenda privativa de 
liberdade definitiva do crime de tráfico ao patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Incide, na espécie, o regime semiaberto, dado o montante de pena, aliado ao fato de terem sido 
todas as circunstâncias do art. 59 tidas por neutras, na forma do art. 33, §2º, ‘b’, e §3º, do CPB.

A sanção pecuniária, por sua vez, fica estabelecida de forma proporcional em 416 (qua-
trocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 
ao tempo do fato.

Quanto aos delitos dos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, tendo sido afastada a 
condenação pelo segundo delito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), ante a incidência das normas penais 
benéficas antes citadas (conforme raciocínio externado parágrafos acima), fica afastada a dosimetria 
respectiva, permanecendo legítima tão só a aplicação da pena relativa ao art. 12 do Estatuto do De-
sarmamento, em relação a qual serão promovidas as alterações devidas. Quanto a tal crime, assim 
deliberou o Juízo a quo:

“(…) Com fulcro nos art. 59 e 60 ambos do CPB, passa à individualização da pena do Réu, VANDE-
CLESON PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘VANDINHO’, em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei 
nº 10.826/2003:
CULPABILIDADE – No caso sub judice elevada é a culpabilidade do réu, devendo ser valorada.
ANTECEDENTES CRIMINAIS – O réu é primário, nos termos das certidões de fl. 52 e 95. Nada 
a valora.
CONDUTA SOCIAL – Não há elementos suficientes para apurar a conduta social do réu. Nada a valorar.
PERSONALIDADE DO AGENTE – Poucos elementos existentes nos autos para identificar a persona-
lidade do agente. Deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME – Quanto aos motivos, cumpre indagar qual a natureza e a qualidade da fonte 
propulsora da vontade criminosa. Próprio do tipo. Nada a valorar.



226

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – Neste tópico, trata-se do modus operandi empregado na prática 
do delito, de modo a analisar os elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gra-
vidade. No caso ora em análise nada tenho a valorar.
CONSEQUÊNICAS DO CRIME –Não existem elementos para determinar as consequências do cri-
me. Nada a valorar.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – A vítima é sociedade. Nada valorar.
ISTO POSTO, após análise das CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FIXO a pena-base em 03(três) anos de 
detenção e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo o valor da multa 1/30 do salário-mínimo.
Por seu turno, com fulcro no art. 68 do CPN, passo a analisar as CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS, con-
substanciadas nas causas atenuantes e agravantes; por último, nas de diminuição e aumento de pena. 
Nesta fase, verifica-se a atenuante da CONFISSÃO (art. 65, III, ‘d’ do CP) a qual atenuo a pena em 01 
ano, restando da pena 02 (dois) anos de detenção. Não se verifica causas agravantes e incidir. Na última 
fase, não vejo nenhuma causa de aumento ou de diminuição a incidir.
Fica, portanto, sua pena definitiva em 02(dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aber-
to (art. 33, §1, ‘b’, §2º, ‘c’ e §3º c/c art. 36 do CPB) e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a razão 
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno em definitivo.
Nada a detrair, neste momento, tendo em vista que o réu se encontra preso preventivamente, 
desde o dia 20/12/2017 até a presente data. Devendo recorrer preso por ainda restar presentes os 
requisitos e fundamentos da prisão preventiva contidos no art. 312 do CPP. (...)” (Sentença de fls. 
125/137)(Grifos acrescidos).

Na hipótese, a única circunstância judicial negativamente valorada na primeira etapa de fixa-
ção da pena foi a culpabilidade. Da mesma forma como ocorreu no tocante ao tráfico, restringiu-se a 
Julgadora a indicar que “elevada é a culpabilidade do réu, devendo ser valorada” (sic), sem apontar 
as circunstâncias fáticas que conduziram a tal conclusão.

Pelas mesmas razões utilizadas quando do exame da dosimetria do delito de tráfico, portanto, deve 
ser tida tal circunstância como neutra, em relação ao delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A pena-base fica estabelecida, assim, no mínimo legal, a saber, 01 ano de detenção e 10 (dez) 
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheceu-se, outrossim, a presença da atenuante da confissão. Todavia, deixa-se de proce-
der ao seu sopesamento, mais uma vez em razão da incidência da súmula nº 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, gerais ou específicas, torna-se de-
finitiva a reprimenda em 01 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em relação ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Mantém-se, ademais, o regime aberto, em atenção ao art. 33, §2º, ‘c’ e §3º, do CPB.

c) Do Concurso de Crimes
Na hipótese, considerando que as reprimendas privativas de liberdade do delito de tráfico de 

drogas e o de posse de arma de fogo de uso permitido possuem naturezas distintas (sendo a primeira 
de reclusão e a segunda de detenção), inviável o somatório decorrente do concurso material de crimes, 
na forma do art. 69, segunda parte, do CPB, devendo ser cumprida primeiramente a de reclusão.

Por outro lado, é devido o cúmulo das sanções pecuniárias, em observância ao art. 72 do CPB.
Anote-se, outrossim, não ser cabível a substituição do art. 44 do CPB, porquanto a sanção 

penal do tráfico de drogas supera a montante de pena máximo que permite a substituição em questão, 
e, em decorrência, torna-se também inviável a incidência do instituto quanto aos demais crimes, em 
razão do que dispõe o §1º do art. 69 do CPB21 

21. Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 
penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
     § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais 
será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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d) Resumo da Reprimenda Final
Resta, portanto, a sanção ao final alterada nos seguintes termos: I) quanto ao tráfico de drogas, 

de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passou-se para 04 (quatro) anos e 02 
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) 
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato II) quan-
to aos delitos do Estatuto do Desarmamento, afasta-se a condenação relativa ao art. 16 do referido 
diploma normativo, em razão da incidência de normas penais benéficas advindas dos Decretos 
Presidenciais nº 9.845/2019, 9.846/2019, 9.847/2019, e, quanto à posse de arma de fogo de uso 
permitido, reduz-se a sanção de 02 (dois) anos de detenção e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, 
para 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 
salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A reprimenda pecuniária, por sua vez, após somatório, resta estabelecida em 426 (qua-
trocentos e vinte e seis) dias-multa  à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao 
tempo do fato.

e) Do Direito de Recorrer em Liberdade
Por fim, no que se refere ao direito de recorrer em liberdade, não se vislumbra a demonstra-

ção de qualquer alteração do contexto fático que justifique a modificação da situação prisional do 
Apelante, sobretudo na fase processual atual, tendo a Julgadora salientado continuarem presentes os 
fundamentos para a custódia cautelar.

Com efeito, há informações nos autos, notadamente das testemunhas ouvidas em Juízo, no 
sentido de que o Recorrente é dedicado ao cometimento de tráfico de drogas, integrando grupo crimi-
noso, conforme já exposto quando do exame da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxi-
cos, de modo que a  manutenção da prisão se revela efetivamente necessária, como forma de garantir a 
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, dadas as informações trazidas às fls. 
96/97, que demonstram a probabilidade de ser ele contumaz na mercancia de entorpecentes, ainda que 
não figure formalmente como réu em outras ações penais. Por oportuno, transcreve-se, novamente, as 
passagens relevantes a esse respeito:

“(...) Que ao chegar ao local verificou que se tratava da pessoa de Vandinho, o qual já é conhecido 
pela prática de tráfico; Que inclusive meses anteriores ao flagrante desses autos, seu irmão Átila 
havia sido preso pela guarnição do depoente por porte de arma de fogo e tráfico de drogas; Que o 
acusado é irmão de ‘Neguinho Latrol’; Que quando foi realizada a prisão de ÁTILA o Vandinho 
estava junto portando arma de fogo mas conseguiu evadir do local portando espingarda calibre 
12 (…) Que os irmão ÁTILA, ‘VANDINHO’ E ‘NEGUINHO LATROL’ são conhecidos pela 
prática de tráfico de drogas; (...)” (CB PM Hamilton Ferreira dos Santos, fl. 96, fase judicial)(Grifos 
acrescidos).
“(...) Que o acusado juntamente com seu irmão Átila tinham sido denunciado pelo porte de arma 
meses anteriores aos fatos desses autos e quando a guarnição chegou prendeu Átila e o acusado 
conseguiu fugir; Que existe uma rixa por uma área de tráfico de drogas entre os grupos de ‘Ne-
guinho Latrol’, irmão do acusado e Gilmar (…) “(SD PM Pedro Guipson Junior, fl. 97, fase judicial)
(Grifos acrescidos).

Outrossim, a prisão como forma de garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração 
delitiva, visa resguardar o resultado útil do processo, qual seja, a validade do princípio da prevenção 
geral enquanto finalidade da pena, na medida em que impede o indivíduo de continuar a cometer de-
litos (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, vol. único, p. 907).

De acordo com a jurisprudência predominante no Pretório Excelso, o fundamento elencado, 
quando concretamente demonstrado – como é o caso – é suficiente para a decretação da prisão pre-
ventiva como garantia da ordem pública. Senão veja-se:



228

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

“(...) A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da 
ordem pública e na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo como 
se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição 
inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam periculosi-
dade do Paciente, o risco de reiteração delitiva e de que se esquive de eventual aplicação da pena. 
Precedentes. 3. Ordem denegada (…) “(HC 118038, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segun-
da Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 
PUBLIC 25-02-2014) (Grifos acrescidos)
“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as cir-
cunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de rei-
teração delitiva e, pois, à ordem pública.  (...) (RHC 121508, Relator(a): Min. ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-
2014 PUBLIC 10-04-2014) (Grifos acrescidos).

Dessa forma, restando evidenciada a presença de ao menos um dos fundamentos do art. 312 
do CPPB, e, considerando que a aplicação das medidas alternativas encartadas no art. 319 e seguintes 
do CPP afigura-se como restrição insuficiente à hipótese dos autos, entende-se como inviável a con-
cessão do direito de recorrer em liberdade ao sentenciado.

Consigne-se, ademais, que, não obstante seja inviável a revogação pretendida, deve-se obser-
var, na efetivação da prisão preventiva, a sua adequação às regras de cumprimento de pena relativas 
ao regime semiaberto, a fim de se evitar a submissão cautelar do Recorrente a condições mais severas 
das que lhe serão aplicadas em sede de cumprimento efetivo da pena, na forma do que vem decidindo 
os Tribunais Superiores22

Logo, devem ser adotadas as medidas necessárias para garantir a adequação da prisão 
preventiva em exame a condições semelhantes às do regime prisional semiabeto.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO do recurso, e pelo seu PARCIAL 

PROVIMENTO, apenas para que seja reduzida a reprimenda imposta ao delito de Tráfico de Drogas, 
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses 
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à 
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por seu turno, vota-se pelo afastamento de ofício da condenação relativa ao delito contido 
no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, em razão das modificações benéficas promovidas pelos 
Decretos Presidenciais nº 9.845/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019, bem assim pela reforma igualmente 
de ofício da sanção fixada em relação ao delito contido no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, a fim 
de que seja reduzida de 02 (dois) anos de detenção e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para 01 (um) 
ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 
vigente ao tempo do fato, tudo na forma das razões fáticas e jurídicas acima expostas.

CONCLUSÃO
Deve o cumprimento da sanção privativa de liberdade se iniciar pela reprimenda de reclusão 

(art. 69, caput, segunda parte, do CPB), somando-se, por outro lado, as penas pecuniárias (art. 72 do 
CPB), totalizando 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salá-
rio-mínimo vigente ao tempo do fato.

*****

22. - vide informativo nº 560 do STJ, especialmente o RHC nº 53.828-ES.
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TJBA –  Recurso em Sentido Estrito nº 0579687-58.2017.8.055.0001. Segunda Câmara Criminal 
– Segunda Turma, Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 18/07/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 7.716/89 E CÓDIGO PENAL. PEÇA 
INCOATIVA QUE IMPUTOU A RÉ COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 
20 DA LEI 7.716/89 (CRIME DE RACISMO). JUÍZO A QUO QUE, NO MOMENTO 
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA,  PROCEDEU A NOVA TIPIFICAÇÃO DA 
CONDUTA DELITIVA PARA A PREVISTA NO ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PE-
NAL (CRIME DE INJÚRIA RACIAL) E, EM SEGUIDA, DECLAROU A EXTIN-
ÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REFERIDO DELITO DIANTE DA OCORRÊNCIA 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PRETENSÃO MINISTERIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA TEN-
DO EM VISTA O MOMENTO INAPROPRIADO PARA SE OPERAR A EMENDA-
TIO LIBELLI E POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ACOLHI-
MENTO. INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI QUE DEVE SER OBSERVADO 
APÓS A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COMO FORMA DE GARANTIR 
O DEVIDO PROCESSO LEGAL, EFETIVANDO O CONTRADITÓRIO E EVI-
TANDO O ENCERRAMENTO DA AÇÃO PENAL DE FORMA PREMATURA. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO 
À NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO DADA PELO JUÍZO A QUO QUE 
ENCONTRA ÓBICE EM PRECEDENTE DA SUPERIOR CORTE DE JUSTIÇA, 
MANTIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ELEMENTOS DOS AU-
TOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AU-
TORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ACERCA DA SUPOSTA PRÁTICA 
DE RACISMO. DECISÃO QUE DEVE SER CASSADA, ACEITANDO-SE A PEÇA 
INCOATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 709 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA VER-
GASTADA E RECEBER A DENÚNCIA, DETERMINANDO-SE O PROSSE-
GUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0579687-

58.2017.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrida SÔNIA MARIA MARINHO 
DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO 
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA CASSAR A SENTENÇA VERGASTADA E 
RECEBER A DENÚNCIA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE 
ORIGEM, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto às fls. 122, em sede de autos digitais, pelo 

Ministério Público do Estado Da Bahia, contra a r. Decisão de fls. 109/111, proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 12ª Vara Crime da Comarca de Salvador, por meio da qual, após ter operado a emendatio libelli e 
delineado a conduta descrita na Denúncia como sendo a prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria 
racial), observou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou a extinção da punibilidade 
de tal crime, com fulcro nos artigos 109, inciso IV c/c o 107, inciso IV, 1ª figura, ambos do Código Penal.



230

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Acerca dos fatos imputados a ré, ora Recorrida, a Denúncia de fls. 01/05, descreveu que esta, 
no dia 09.10.1997, por volta das 11h00, no interior do Supermercado Bom Preço, localizado no Bairro 
do Curuzu, nesta Capital, teria cometido crime de racismo contra a vítima Sandra Lúcia Ribeiro.

Discorreu o Parquet no sentido de que a vítima Sandra se encontrava na fila do caixa para 
pagar apenas uma caixa de frango quando foi surpreendida por uma senhora, passando com um car-
rinho cheio de itens, dizendo se tratar de uma compra única com a ré Sônia, que estava exatamente 
na frente da mesma na fila.

Mostrando-se indignada com a situação, por nem mesmo ter sido avisada pela ré quanto 
a estar aguardando alguém chegar com mais um carrinho, a vítima acabou aceitando a proposta 
de uma conhecida, que estava mais à frente na fila, para passar a compra dela. Nesse momento, a 
ré começou a proferir ofensas racistas contra a vítima, dizendo “Isso é coisa de negro, essa raça 
ruim desgraçada”, sendo, por tais motivos, denunciada como incursa nas sanções do art. 20 da lei 
7.716/89 (crime de racismo).

Irresignado com a sentença proferida, o Ministério Público arrazoou o presente Recurso, sus-
tentando, em suma, as seguintes teses: I) Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão recorrida, ale-
gando que, para operar o instituto da emendatio libelli, se exige a instrução do feito, nos termos do que 
dispõe o art. 383 e seguintes do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela; II) Ainda, 
arguiu a existência de nulidade absoluta diante da violação do princípio do contraditório, pois não abriu 
vista ao Parquet para se manifestar acerca da possibilidade de nova imputação; III) No mérito, aduziu 
que a conduta delitiva descrita na Denúncia se trata de crime de racismo, previsto no art. 20, caput, da 
Lei 7.716/89, vez que a ofensa se dirigiu a uma coletividade de pessoas; IV) Violação do direito à igual-
dade e ao acesso à justiça; V) Por fim, alegou que o crime de injúria racial, assim como o de racismo, é 
imprescritível, nos termos de recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no 
Recurso Extraordinário nº 983.531 do DF, julgado em 04.06.2018. Requereu, assim, a reforma da deci-
são para que o presente Recurso fosse provido, recebendo a Denúncia e dando prosseguimento ao feito. 
Prequestionou o art. 383 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como a equiparação entre os 
crimes de injúria racial e de racismo (fls. 122/142).

Em contrarrazões de fls. 152/155, o Recorrido refutou as alegações ministeriais, pugnando pelo 
improvimento do Recurso, devendo ser mantida in totum a decisão guerreada.

Mantida a decisão hostilizada pelo Juízo a quo (fls. 156), os autos subiram a esta Superior Ins-
tância, sendo distribuídos por sorteio a este relator (fls. 05 dos autos físicos).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvi-
mento do Recurso, a fim de manter a sentença in totum (fls. 08/13).

VOTO
Devidamente observada a regularidade dos requisitos de admissibilidade recursal, conheço 

do Recurso.
Como brevemente relatado, preliminarmente, arguiu o Parquet a nulidade da decisão recorri-

da, alegando que, para operar o instituto da emendatio libelli, se exige a instrução do feito, nos termos 
do que dispõe o art. 383 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como diante da violação do 
princípio do contraditório, pois não foi dada a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade 
de nova imputação. Ressalta-se que, embora tenha arguido a nulidade da sentença vergastada, reque-
reu, em suma, a cassação desta e o recebimento da peça acusatória para dar prosseguimento ao feito.

Inicialmente, acerca da interpretação do referido dispositivo legal previsto no art. 383 da Lei 
Adjetiva Penal, vem sendo perfilhado o entendimento doutrinário no sentido de que, de fato, a referida 
emendatio libelli, conceituada como sendo apenas uma nova adequação típica dos fatos narrados na 
peça exordial acusatória, não deve ser realizada no momento do juízo de admissibilidade desta, deven-
do-se, antes, permitir o devido processo legal, e, assim, possibilitar um melhor conhecimento, pelo dou-
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to sentenciante, acerca dos fatos imputados ao réu, evitando o encerramento prematuro da ação penal.
Nesse sentido, inclusive, leciona Renato Brasileiro de Lima, pontuando que o momento propí-

cio para se operar a emendatio libelli é na prolação da sentença, quando, deve-se, também, assegurar 
o princípio do contraditório, em consonância, inclusive, com o novo entendimento que vem sendo 
perfilhado pelas novas regras processuais civis sobre consagrar efetivamente o referido princípio, 
assegurando a prévia oitiva das partes e vedando a “decisão surpresa. 

“(...) Destarte, o recebimento da peça acusatória não é o momento adequado para a apreciação do verda-
deiro dispositivo legal violado, até mesmo porque o magistrado fica vinculado à classificação do crime 
feita na denúncia (narra mihi factum dabo tibi jus). Exatamente por isso, segundo a doutrina majoritária, 
por ocasião do recebimento da peça acusatória, não deve o juiz alterar a definição jurídica do fato, pois 
há momentos e formas específicos para se corrigir a classificação legal incorreta.
(...) pensamos que, em fiel observância ao contraditório, há necessidade de manifestação das partes na 
hipótese de possível alteração da capitulação atribuída ao fato delituoso. Se é verdade que o princípio 
do iuria novit curia confere ao juiz a possibilidade de alterar a classificação dos fatos constantes da peça 
acusatória, também não é menos verdade que o princípio do contraditório lhe impõe a comunicação 
prévia às partes, antes de tomar uma decisão, ainda que se trate daquelas que podem ser tomadas de 
ofício, evitando-se, assim, que as partes sejam indevidamente surpreendidas no momento da sentença 
com uma nova capitulação. Afinal, o contraditório não é aplicável apenas às questões fáticas, notada-
mente quanto à produção da prova, mas também guarda relação com as questões de direito debatidas 
no curso do processo. Perfeitamente aplicável, nessa hipótese, o quanto disposto no art. 10 do novo 
CPC, que prevê que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de maté-
ria sobre a qual deva decidir de ofício. Como o dispositivo não faz qualquer ressalva quanto à natureza 
desse fundamento, não se pode interpretá-lo de maneira restritiva. Logo, independentemente de sua 
natureza – questão de fato ou de direito -, ambas as partes devem ter a oportunidade de se manifestar 
quanto a ele (...)” (in “Manual de Processo Penal”. 4ed. Salvador: JusPodivum, 2016, pp. 1523 e 1526).

Todavia, consoante vem julgando o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não existe obstáculo 
para operar a emendatio libelli no momento de recebimento da Denúncia nos casos em que se vislum-
bre claramente situações que permitam determinados benefícios ao réu, como, v.g, a possibilidade de 
declarar a extinção da punibilidade do crime imputado diante da ocorrência da prescrição da preten-
são punitiva. É o que se infere dos seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DESCLASSIFICAÇÃO 
DA IMPUTAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOMENTO INAPROPRIADO. RÉU SE 
DEFENDE DOS FATOS. EMENDATIO E MUTATIO LIBELLI. ARTS. 383 E 384 DO CPP. ADE-
QUAÇÃO NA SENTENÇA. 2. ADEQUAÇÃO NA DENÚNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RE-
CONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. LEGÍTIMO INTERESSE. 3. EQUÍVOCO EVIDENTE NA 
CAPITULAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TEORIA MONISTA. 4. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 5. RECURSO 
EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Como é cediço, o momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por 
ocasião da sentença, quando o Magistrado pode proceder à emendatio ou mesmo à mutatio libelli, nos 
termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. De fato, o réu se defende dos fatos e não da 
capitulação atribuída pelo Ministério Público, motivo pelo qual apenas ao final da instrução criminal 
é possível ao Juízo de origem enquadrar os fatos narrados ao fato típico em que melhor se ajustam. 
Portanto, mesmo as instâncias ordinárias, que têm amplo acesso ao arcabouço fático e probatório dos 
autos, em regra só podem proceder ao ajuste da capitulação no momento da sentença condenatória.
2. Excepcionalmente, admite-se a adequação típica por ocasião do recebimento da denúncia, com o 
objetivo de corrigir equívoco evidente que esteja interferindo na correta definição da competência ou 
na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório. Verifico, portanto, que há interesse 
legítimo do recorrente na alteração do tipo penal imputado na denúncia, uma vez que eventual ade-
quação, nos termos em que pleiteado, poderia acarretar a extinção da punibilidade pelo implemento da 
prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima em abstrato.
(...) 5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento”(STJ, RHC 98.698/SP, Rel. Ministro REY-
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NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)“”- 
grifos nossos.
“(...) 2. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se que esta atende aos requisitos do art. 41 do Código 
de Processo Penal, tendo o Ministério Público apontado de forma clara as condutas perpetradas pelo 
acusado e em que circunstâncias se deram os fatos. Nos termos do que registrou o acórdão ora impug-
nado, a denúncia “descreveu de modo pormenorizado, nas quinze folhas que a compõem, todas as con-
dutas delituosas atribuídas aos acusados”. Tem-se, portanto, assegurado ao paciente o conhecimento 
da conduta criminosa a ele imputada, de forma a permitir o perfeito exercício do direito de defesa, não 
podendo, assim, ser apontada como inepta a exordial.
3. Quanto à capitulação atribuída às condutas, não é possível verificar, de plano, a existência de equí-
voco possível de ser sanado na via eleita. Como é cediço, o réu se defende dos fatos e não da capitula-
ção legal, cabendo ao juiz, ao final da instrução criminal, adequar a tipificação, caso verifique que os 
fatos narrados na denúncia se ajustam melhor a fato típico diverso, conforme disciplina o art. 383 do 
Código de Processo Penal. A correção da classificação da conduta pelo juiz, ao receber a denúncia, só 
é possível caso seja evidente o equívoco e esteja interferindo na competência criminal ou na obtenção 
de benefícios legais. No entanto, ainda que ao final se constate a prática apenas de estelionatos em 
continuidade delitiva, não haverá interferência na competência nem na possibilidade de aplicação dos 
benefícios da Lei nº 9.099/1995, pois, no concurso de crimes, a pena mínima é acrescida do quantum 
de exasperação, não sendo possível, portanto, o benefício legal da suspensão condicional do processo.
4. Habeas corpus não conhecido”(STJ, HC 232.978/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZ-
ZE, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)- grifos nossos.

Nessa linha intelectiva, verifica-se, entretanto, que, in casu, a questão do reconhecimento da 
prescrição da conduta delitiva imputada à Recorrida não se mostra inquestionável, mas, ao contrário, 
vem demonstrando uma margem de incerteza advinda de recentes decisões proferidas pelas Cortes 
Superiores de Justiça.

Ora, cumpre esclarecer que, embora, inicialmente, a Recorrida tenha sido denunciada por fato 
cometido em 09.10.1997, sendo incursa nas sanções do art. 20 da lei 7.716/89 (fls. 01/06), identificada 
como crime de racismo e em relação ao qual não se discute a sua imprescritibilidade, a referida im-
putação sofreu emendatio libelli e foi admitida, pelo douto magistrado a quo, como sendo a prevista 
no art. 140, § 3º, do Código Penal, tipificação introduzida pela Lei 10.741/03 e definida como sendo 
crime de injúria racial ou qualificada, em relação ao qual, na época em que foi proferida a sentença 
vergastada, precisamente em 22.11.2018 (fls. 109/111), já existiam fortes discussões quanto à possibi-
lidade de também ser considerado um delito imprescritível.

Acerca desse contexto, sobreleva-se que existe entendimento no sentido de que o rol de crimes 
de racismo, contido na Lei 7.716/89, não é taxativo, tratando apenas de modalidades deste, pois o co-
mando constitucional do art. 5º, inciso XLII, que prevê expressamente a imprescritibilidade daqueles, 
refere-se apenas à “prática do racismo”, esta a ser definida por lei - situação que, portanto, abarcaria 
a previsão advinda com a Lei 10.741/03, quando se inseriu o crime de injúria racial no Código Penal.

Este é o raciocínio, inclusive, que foi sustentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
conforme se infere do seguinte precedente, cuja ementa e trechos do referido voto condutor seguem 
transcritos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. INJÚRIA RACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA 
NOS AUTOS DE CERTIDÃO EMITIDA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA ABRINDO PRAZO 
PARA A RESPOSTA AO REFERIDO RECURSO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO AFERIDA 
EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA N.448 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 
DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO DE 
INJÚRIA RACIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 4. Não cabe, na via do recurso especial, a análise de suposta violação de artigos da Constituição 
Federal.
De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introdu-
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zindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescri-
tível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.
5. A injúria racial é crime instantâneo, que se consuma no momento em que a vítima toma conheci-
mento do teor da ofensa. No presente caso a matéria ofensivo foi postada e permaneceu disponível na 
internet por largo tempo, não sendo possível descartar a veracidade do que alegou a vítima, vale dizer, 
que dela se inteirou tempos após a postagem (elidindo-se a decadência). O ônus de provar o contrário 
é do ofensor.
6. A dúvida sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese, deve ser resolvida 
em favor do processo.
Agravo Regimental desprovido”(STJ, AgRg no AREsp 686.965/DF, Rel. Ministro ERICSON MARA-
NHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, 
DJe 31/08/2015) – grifos nossos.
“(...) No que concerne à violação do art. 5º, XXIX e XLII da Constituição Federal, destaca-se que não 
cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta 
violação de artigos da Constituição Federal, sob pena de invasão da competência do STF.
Importante enfatizar, ainda, que a questão da imprescritibilidade do delito de injúria racial foi reco-
nhecida por mim ao entendimento de que esse crime, por também traduzir preconceito de cor, atitude 
que conspira no sentido da segregação, veio a somar-se àqueles outros, definidos na Lei n.7.716/89, cujo 
rol não é taxativo. Vêm, a propósito, as palavras de CELSO LAFER, quando diz que “A base do crime 
da prática do racismo são os preconceitos e sua propagação, que discriminam grupos e pessoas, a elas 
atribuindo as características de uma ‘raça’ inferior em função de sua aparência ou origem. O racismo 
está na cabeça das pessoas. Justificou a escravidão e o colonialismo. Promove a desigualdade, a intole-
rância em relação ao ‘outro’, e pode levar à segregação (como foi o caso do apartheid na África do Sul) 
e ao genocídio (como foi o holocausto conduzido pelos nazistas)” (Racismo -- O STF e o caso Ellwa-
nger, pg. A2). Esta conduta é que a Lei Maior pretendeu obstar, vedando a seus agentes a prescrição, 
entre outros benefícios (...)”(STJ, AgRg no AREsp 686.965/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 
31/08/2015) – grifos nossos.

Ressalta-se, por fim, que, ao ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, o mérito de tal ques-
tão não foi apreciado, sendo, assim, ratificado o entendimento esposado pela Corte Superior de Justi-
ça, no qual se admitiu o crime de injúria racial como sendo imprescritível. Nesse sentido, confere-se 
ementa do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, no AG.Reg.no Recurso Extraordinário com 
Agravo 983.531-DF:

“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONS-
TITUCIONAL AMPLAMENTE ANALISADA NA ORIGEM. NEGATIVA MONOCRÁTICA DE 
SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Como afir-
mado na decisão monocrática ora atacada, os fatos foram detida e profundamente apreciados nas 
instâncias ordinárias. De modo que não se pode rediscutir a matéria sem revolver os fatos para que se 
chegue à conclusão diversa da encontrada pelo Superior Tribunal de Justiça. De se salientar que não 
se trata de manter a decisão, com exame da questão de fundo, mas da impossibilidade de proceder à 
revisão nesta via recursal. 2. Por outro lado, como também explicitado na decisão, a questão relativa à 
imprescritibilidade é insuscetível de reapreciação por se tratar de matéria infraconstitucional, objeto 
de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente vocacionado para 
o exame da matéria. 3. recurso de agravo em recurso extraordinário que se mostra inadmissível, na 
medida em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise 
da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: 
ARE 1.003.873, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 717.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 768.779, Rel. 
Min. Cezar Peluso; AI 792.585, Rel. Min. Ayres Britto. 4. Agravo a que se nega provimento.
(STF, ARE 983531 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017).

Destarte, diante de tais considerações, havendo discussão acolhida pelo Superior Tribunal de 
Justiça quanto à imprescritibilidade do crime de injúria racial, entende este relator que restou sufi-
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cientemente apontada que a decisão recorrida foi prematura e violou o devido processo legal, e, logo, 
suprimiu o conhecimento da causa na instância ordinária.

Portanto, partindo da premissa que não mais subsiste, no caso concreto, a exceção permitida 
para se operar a emendatio libelli no momento do recebimento da Denúncia, deve-se cassar a decisão 
recorrida e, diante da existência de elementos nos autos quanto aos indícios de autoria e da materia-
lidade delitiva acerca da suposta prática do racismo, permitir a instrução do feito exatamente nos 
moldes imputados na Denúncia.

Por tais fundamentos, o voto proferido é no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO 
ao presente Recurso para cassar a sentença hostilizada e receber a Denúncia, nos termos da Súmula 
709, do STF: “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra 
a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela”.

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, o voto através do qual CONHECE E JULGA PROVIDO o presente Recurso em Sentido 
Estrito, para cassar a sentença vergastada e receber a peça incoativa, a fim de que seja deflagrada a 
competente Ação Penal nos termos da Denúncia, com fundamento na Súmula nº. 709 do STF, nos 
termos expendidos ao longo deste Acórdão.
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(TJBA – Mandado de Segurança nº 0018462-97.2017.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relator: Des. 
Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 13/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO 
DE PRECATÓRIOS A TÍTULO PREFERENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO DE DESTAQUE. AUTORIZAÇÃO DE PA-
GAMENTO DIRETO AO CAUSÍDICO POR DEDUÇÃO DE QUANTIA. PRE-
VISÃO DO ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). 
VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE 
Nº 47. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, § 1º, DA 
CF. INDEFERIMENTO DO DESTAQUE. OFENSA AO DIREITO DO ADVO-
GADO DE RECEBER O PERCENTUAL CONTRATADO DA QUANTIA DIRE-
CIONADA AOS CREDORES PREFERENCIAIS. PARECER MINISTERIAL 
FAVORÁVEL À PRETENSÃO AUTORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0018462-

97.2017.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSO-
CIADOS, e, como Impetrado, o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA pleitea-
da, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao pagamento direto dos honorários advo-
catícios contratuais sobre o montante a ser percebido por todos os credores, a título preferencial, em 
todos os precatórios em que o Impetrante possui honorários advocatícios a receber, em especial pelos 
66 (sessenta e seis) credores elencados em anexo ao presente Mandado de Segurança (doc. XIV – fls. 
102/104), e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS AS-

SOCIADOS em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, exercido, por delegação, pela MM. Juíza Assessora do Núcleo de Precatórios do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, consistente em decisões reiteradas excluindo qualquer possibilidade de 
incidência de honorários advocatícios contratuais nos pagamentos preferenciais dos Precatórios que 
tramitam perante o Núcleo de Precatórios deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaca o Impetrante a decisão proferida no Precatório nº 0018325-86.2015.8.05.0000, no se-
guinte sentido: “Verifique a Contadoria se o montante a ser pago, a título de preferência, quitará 
o Precatório. Em caso positivo, observe-se o destacamento inicial dos honorários e a presença do 
contrato. Inexistindo, intime-se o advogado da parte credora para, em dez dias, juntá-lo, caso queira. 
Regular a situação, proceda-se ao pagamento, com ou sem separação de honorários”.

Aduz que o ato impetrado demonstra diretriz procedimental do Núcleo de Precatórios e, por 
seu caráter geral, representa, ainda, desobediência às decisões proferidas nos Mandados de Seguran-
ça nº 0001820-83.2016.8.05.0000, nº 0012420-66.2016.8.05.0000 e nº 0005639-91.2017.8.05.0000, nos 
quais foi reconhecido o direito do advogado ao pagamento direto dos honorários advocatícios sobre o 
montante a ser percebido pelos Credores.

Destaca a relevância do tema discutido, afirmando que a postura da autoridade coatora é 
reiterada em todos os Precatórios, atingindo diretamente não apenas o Precatório em questão, mas 
todos os quais o Impetrante possui honorários advocatícios a receber sobre o montante do valor 
preferencial do Credor.
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Assim, assevera que este writ objetiva obter tutela jurisdicional ampla, para evitar reiterados 
mandados de segurança com o mesmo objeto, assoberbando desnecessariamente este Tribunal.

Ressalta, ainda, que o ato impugnado limita de forma ilegal o direito do advogado ao destaque 
de honorários, principalmente porque a satisfação do direito da parte só é possível fruto do trabalho 
do causídico e, por conseguinte, os honorários advocatícios são devidos sobre qualquer vantagem 
econômica auferida pela parte.

Pontua que o art. 24 da Lei nº 8.906/94 destaca a natureza de crédito privilegiado dos hono-
rários advocatícios, por estes serem a contraprestação pelos serviços prestados pelo advogado, bem 
como em face do seu caráter alimentar imprescindível à subsistência do casuístico.

Assevera que o art. 22, § 4º, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de o advogado 
destacar os seus honorários advocatícios por dedução da quantia a ser recebida pelo credor, pontuando 
que o art. 5º, § 3º, da Resolução nº 115/2010 do CNJ é claro no sentido de conferir o referido benefício 
tanto aos honorários sucumbenciais quanto para os contratuais.

Por conseguinte, alega que se mostra evidente a necessidade de uniformização do procedi-
mento em razão da ilegalidade de atos como o ora impugnado, inclusive em atenção às decisões pro-
feridas nos Mandados de Segurança nº 0001820-83.2016.8.05.0000, nº 0012420-66.2016.8.05.0000 e 
nº 0005639-91.2017.8.05.0000.

Invoca, por fim, situações em que a autoridade coatora afastou o caráter personalíssimo do di-
reito à preferência do crédito, requerendo que tal entendimento seja adotado para todos os advogados.

Defende que, não sendo personalíssimo o direito ao crédito preferencial, os honorários advo-
catícios, mormente em razão da sua natureza alimentar, são devidos sobre todas as vantagens eco-
nômicas auferidas pelo credor, sem nenhum ressalva quanto à origem da verba, isto é, seja o crédito 
oriundo de pagamento preferencial, seja oriundo do pagamento principal.

Ante o exposto, requer seja deferida medida liminar a fim de que seja determinado ao Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia que regularize o procedimento do Núcleo de Precatórios para: a) assegurar o 
direito do advogado ao pagamento direto dos honorários advocatícios sobre o montante a ser percebido por 
todos os credores, do qual figura como causídico, a título de crédito preferencial, nos termos avençados, 
inclusive com destaque no precatório; b) ou ainda, assegurar o direito do advogado ao pagamento direto 
dos honorários advocatícios sobre o montante a ser percebido por todos os 66 (sessenta e seis) credores, 
elencados em anexo, ao presente Mandado de Segurança, mencionados no item VII, a título de crédito pre-
ferencial; c) quando menos, determinar a suspensão dos pagamentos preferenciais até o julgamento final 
do presente Mandado de Segurança, porquanto presentes os pressupostos autorizativos contemplados no 
artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança vindicada, 
para “assegurar o direito do Impetrante ao pagamento direto dos honorários advocatícios sobre o 
montante a ser percebido por todos os Credores, a título de crédito preferencial, em todos os Preca-
tórios em que o Impetrante possui honorários advocatícios a receber, ou quando menos assegurar o 
direito do advogado ao pagamento direto dos honorários advocatícios sobre o montante a ser perce-
bido pelos 66 (sessenta e seis) Credores, elencados em anexo, ao presente Mandado de Segurança, 
mencionados no item VII, a título de crédito preferencial”.

Em decisão de fl. 106, a eminente Desª. Maria da Graça Osório Pimentel Leal reconheceu a 
continência aventada pelo Impetrante na inicial, determinando a redistribuição do feito a este Relator.

O pleito liminar foi deferido em decisão de fls. 110/117.
Às fls. 123/124-v, foram prestadas as informações pertinentes pela Juíza Assessora do Núcleo 

de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que pontuou que a antecipação do crédito 
alimentar obedece a uma situação especialíssima adstrita ao beneficiário – ter ele idade superior a 
60 anos ou ser portador de doença grave ou de deficiência –, destacando que apenas aquele que se 
encaixa numa ou noutra situação pode se valer do benefício constitucional. Assim, afirma que a deci-
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são hostilizada não desrespeitou, sob qualquer ângulo, o direito do advogado, na medida em que este 
receberá, no momento certo, toda a sua verba honorária contratada.

Foram colacionados os documentos de fls. 125/137.
O ESTADO DA BAHIA interveio no feito às fls. 138/144, aduzindo que o art. 100, § 2º, da 

Constituição Federal tem por objetivo antecipar aos presumidamente mais necessitados – idosos e do-
entes – parte do valor de que são titulares, estabelecendo, em seu favor, direito personalíssimo, que não 
se transfere a herdeiros, cessionários ou mesmo aos advogados que não atendam as mesmas condições.

Assim, entende que “não se pode conceder ao advogado dos credores, apenas por ter sido 
o seu causídico na demanda, os benefícios do § 2º do art. 100, da CF/88, à alforria do atendimento 
das condições constitucionalmente impostas – idade superior a 60 anos ou doença grave legalmente 
prevista”, invocando, por fim, jurisprudência do STJ acerca da matéria.

Nesta senda, afirma que o Impetrante pretende a extensão de um benefício constitucional a 
que não faz jus, porquanto se trata de direito personalíssimo do titular do precatório, não extensível a 
advogados que não atendam às condições constitucionalmente estabelecidas. Por tais razões, pugna 
pela denegação da segurança.

Juntou, às fls. 145/146, cópia de decisão que indeferiu a liminar requerida no Procedimento de 
Controle Administrativo nº 0005291-83.2015.8.05.0000.

Às fls. 149/157, o ESTADO DA BAHIA interpôs Agravo Interno, que foi posteriormente 
improvido, conforme acórdão de fls. 229/235.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 246/254, opi-
nando pela concessão da segurança.

VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS AS-

SOCIADOS em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, exercido, por delegação, pela MM. Juíza Assessora do Núcleo de Precatórios do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, consistente em decisões reiteradas excluindo qualquer possibilidade de 
incidência de honorários advocatícios contratuais nos pagamentos preferenciais dos Precatórios que 
tramitam perante o Núcleo de Precatórios deste Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo da decisão 
proferida no Precatório nº 0018325-86.2015.8.05.0000.

Frise-se que apesar de o Estado da Bahia ter invocado o Processo de Controle Administrativo nº 
0005291-83.2015.8.05.0000, ajuizado pelo Impetrante perante o Conselho Nacional de Justiça, entendo 
que o mencionado ato em nada prejudica a apreciação, por este Colegiado, do presente mandamus.

No que diz à expedição dos precatórios, assim dispõe o art. 5º da Resolução nº 115/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça:

Art. 5º O juiz da execução informará no precatório os seguintes dados, constantes do processo:
(...)
1º Os precatórios deverão ser expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista litiscon-
sórcio.
2º Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários 
contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22 da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respec-
tivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal.
3º Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 
sucumbenciais ou contratuais.

Assim, os precatórios, por expressa determinação do Conselho Nacional de Justiça, deverão 
ser expedidos individualizadamente por credor, ainda que exista litisconsórcio.
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No mesmo sentido, é o que determina o art. 10 do Decreto Judiciário nº 407/2012:

Art. 10. Concluída a formação do instrumento e estando devidamente preenchido o correspondente 
formulário, o magistrado do juízo da execução encaminhará ofício à Presidência do Tribunal de Justi-
ça, solicitando-lhe a expedição do precatório contra a entidade pública devedora.
§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, serão expedidos tantos ofícios quanto sejam os credores, acom-
panhados da documentação correspondente.

Seguindo tais orientações, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia expediu os 66 (sessenta e 
seis) precatórios listados às fls. 102/104, além de outros citados ao longo do mandamus, todos individua-
lizados por credor, sendo certo que havendo entre o Impetrante e os respectivos credores dos precatórios 
em questão pactuação de honorários contratuais, o percentual acordado deverá incidir sobre o crédito 
individualizado de cada um dos credores, não sendo outra a dicção do inciso III, do § 2º, do art. 10 do 
Decreto Judiciário nº 407/2012, com redação dada pelo Decreto Judiciário nº 260/2014, in verbis:

Art. 1º. O § 2º do artigo 10 do Decreto Judiciário nº 407/2012 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º Em relação aos honorários advocatícios, observar-se-ão as seguintes regras:
I – será expedido ofício individualizado em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais;
II – se o advogado não solicitar a individualização dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá 
o Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios promover o desmembramento, determinando a autu-
ação em apartado dos honorários em precatório/RPV individualizado;
III – o valor dos honorários advocatícios contratuais deverão ser especificados no mesmo ofício do 
credor;”

Pois bem. Na demanda em apreço, busca o Impetrante garantir a aplicabilidade da norma su-
pratranscrita sobre os precatórios preferenciais expedidos na forma do § 2º do art. 100 da Constituição 
Federal, que assim determina:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dota-
ções orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
(...)
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 
60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim 
definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fraciona-
mento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do 
precatório.

Feitas estas considerações, cumpre ressaltar que a questão posta nos autos diz aos honorários con-
tratuais, os quais não se confundem com eventual verba sucumbencial imposta em razão do reconheci-
mento do pedido autoral. Portanto, tratam-se de honorários advocatícios contratuais, ou seja, pactuados 
entre a parte e seu causídico, contratado para representá-lo judicialmente e defender seus interesses.

Com efeito, o art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 autoriza que os honorários contratuais sejam 
pagos diretamente ao advogado, bastando juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição 
do mandado de levantamento ou do precatório, devendo o magistrado acatar tal pedido, por dedução 
da quantia a ser recebida pelo constituinte. Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
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(...)
§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado 
de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução 
da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

Destarte, o advogado tem legitimidade para pedir a dedução de seus honorários contratuais da 
quantia a ser recebida pelo seu cliente, bastando que junte o contrato de prestação de serviços advo-
catícios e desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado.

Ademais, no mesmo processo onde tenha atuado o causídico, poderá ele valer-se da atuação 
jurisdicional com vistas a perseguir o seu crédito e satisfazer o seu direito, observando-se o disposto 
no art. 100 da Constituição Federal.

Destaque-se o entendimento do STJ acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO DE RESERVA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.  Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de 
que a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da execução, é permi-
tida mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais antes de expedir o mandado 
de levantamento ou precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. Precedentes. 
(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 305.891⁄RS, 
Quarta Turma, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/06/2013).
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE 
DA JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTES DO MANDADO DE LE-
VANTAMENTO OU DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO RPV. SÚMULA 83⁄STJ. 1. O enten-
dimento do Tribunal de origem não destoa da orientação desta Corte Superior no sentido de que a reserva 
dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de 
serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja li-
tígio entre o outorgante e o advogado. 2. Caso em que a parte não juntou aos autos o contrato de prestação de 
serviços. Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83⁄STJ. Agravo improvido” (STJ, AgRg no AREsp 
408.178⁄RS, Segunda Turma, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/11/2013).

E mais: “É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao 
patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada 
aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906⁄94, até a expedição 
do mandado de levantamento ou precatório” (STJ, AgRg no AREsp 447.744⁄RS, Segunda Turma, 
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20⁄03⁄2014, publicado no DJe de 27⁄03⁄2014).

Assim também já se posicionou o TJDF sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRA-
TO DE HONORÁRIOS. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
O direito de o advogado receber honorários não se confunde com a cessão de precatórios, tratando-se de 
direito autônomo do advogado, nos termos do disposto na Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da 
OAB). Ressalte-se que o art. 5º, § 3º, da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é no 
mesmo sentido, porquanto estabelece que “ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do pre-
catório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais”. Por não se tratar de cessão de crédito 
percebido, mas sim de direito autônomo do advogado, não vislumbro a ocorrência de nenhuma vedação ao 
recebimento dos honorários advocatícios, ainda que o pagamento do precatório tenha sido feito de forma pre-
ferencial. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF, Agravo de Instrumento nº 0013955-73.2016.807.0000, 
6ª Turma Cível, Relator: Des. HECTOR VALVERDE, julgado em 20/07/2016, DJe 26/07/2016).

Frise-se, ainda, que por serem os honorários a forma de remuneração pelo trabalho desenvol-
vido pelo advogado, correta sua qualificação como verba de natureza alimentar, eis que também vitais 
ao desenvolvimento e à manutenção do profissional, do qual o advogado provê o seu sustento.



242

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

No mesmo sentido, dispõe a Súmula Vinculante nº 47: “Os honorários advocatícios incluídos 
na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de na-
tureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno 
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Ademais, cumpre salientar que, muito embora o pedido de preferência possa ser feito direta-
mente pelo credor, sem necessidade de participação do seu causídico, de forma alguma tal medida 
retira a natureza alimentar e constitutiva dos honorários perante o crédito originário. Ou seja, jamais 
haveria o benefício do crédito sem a presença do advogado, e, conseguintemente, o pedido de prefe-
rência só pôde ser feito em razão do próprio benefício concedido, não podendo e nem devendo este, 
retirar todo o labor anterior do advogado.

Destarte, resta patente que os honorários advocatícios tratam-se de débito de natureza alimentícia, 
portanto aplicando-se o quanto disposto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 100. (Omissis)
§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em jul-
gado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos 
no § 2º deste artigo.

De fato, sendo os créditos de titularidade do Impetrante oriundos de honorários contratuais, 
portanto, vinculados aos respectivos créditos individualizados de cada um dos credores dos precató-
rios objetos deste mandamus, mostra-se razoável que, em sendo deferido aos credores a antecipação 
preferencial constante do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, ocorra a extensão desta antecipa-
ção aos créditos titularizados pelo Impetrante, observadas as devidas proporções, em razão do prin-
cípio geral do direito de que o bem acessório segue a sorte do bem principal.

Logo preenchidos pelos credores patrocinados pelo Impetrante os requisitos estabelecidos no 
§ 2º do art. 100 da CF, faz-se justa a extensão dos efeitos da antecipação preferencial ao Impetrante, 
repita-se, observadas as devidas proporções, independentemente de quantos precatórios individuali-
zados possua o Impetrante em igual situação.

Desse modo, indubitável que, no caso em comento, houve ofensa a direito líquido e certo do 
Impetrante, sendo inconteste a ilegalidade do ato hostilizado. Entendimento diverso ensejaria a ins-
titucionalização da violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, por con-
ferir ao Impetrante, pelo simples fato de possuir créditos em diversos precatórios, tratamento diverso 
ao de outras pessoas em semelhante situação.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para reco-
nhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao pagamento direto dos honorários advocatícios con-
tratuais sobre o montante a ser percebido por todos os credores, a título preferencial, em todos os pre-
catórios em que o Impetrante possui honorários advocatícios a receber, em especial pelos 66 (sessenta 
e seis) credores elencados em anexo ao presente Mandado de Segurança (doc. XIV – fls. 102/104).

*****

(TJBA – Mandado de Segurança nº 8005389-82.2018.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 16/05/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚ-
BLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL 
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DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. MENOR 
IMPÚBERE. PORTADOR DE LESÃO ACINZENTADA COM HEMORRAGIA SUB-RETINIA-
NA NA REGIÃO MACULAR DO OLHO DIREITO. PROBLEMA DEGENERATIVO. PRESER-
VAÇÃO DA BAIXA VISÃO AINDA EXISTENTE NO OLHO DIREITO. TRATAMENTO COM A 
APLICAÇÃO INTRAVÍTREA DE AFLIBERCEPTE (EYLIA), COM ACOMPANHAMENTO 
COM OCT PARA DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE RE-TRATAMENTO. NEGATIVA DE 
COBERTURA EM FACE DA IDADE DO MENOR. RESTRIÇÃO ILEGÍTIMA. OBRIGATO-
RIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CUSTEAR O PROCEDIMENTO. AFRON-
TA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RISCO AO BEM JURÍDICO 
MAIOR A SER GARANTIDO - A VIDA. PONDERAÇÃO DE VALORES. SAÚDE - DIREITO 
DE TODOS E DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, CF. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Não prospera a preambular de ilegitimidade do Secretário de Administração do Estado da Bahia 
para figurar no polo passivo da lide mandamental, haja vista que o Planserv é gerido pela Coordenação 
de Assistência à Saúde do Servidor, órgão que faz parte da estrutura da Secretaria de Administração 
do Estado, que possui o apoio do Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. 
Desse modo, tanto o Secretário quanto o Diretor do Conselho são autoridades legítimas para integra-
rem o polo passivo da demanda.
2. Com a rejeição da prefacial de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Administração do 
Estado da Bahia, afigura-se competente, por consequência, este Tribunal de Justiça para processar e 
julgar a presente causa.
3. O cerne da presente demanda cinge-se à discussão acerca da existência, ou não, do dever do impe-
trado de garantir, ao autor, menor impúbere, o tratamento indicado pelo médico, levando-se em conta 
a não cobertura do fornecimento do medicamento (aplicação intravítrea de aflibercepte-Eylia, com 
acompanhamento com OCT) para o olho direito, exclusivamente por causa da idade do impetrante, de 
um lado, e a proteção ao direito à vida e à saúde, de outro.
4. In casu, o impetrante demonstrara, através do relatório e exame médico acostados aos autos, que 
é portador de lesão acizentada com hemorragia sub-retiniana na região macular do olho direito, que 
sendo um problema degenerativo possivelmente não haverá melhora completa da visão, entretanto, 
o tratamento é indispensável para a preservação da baixa visão que ainda há no olho direito.
5. Vale ressaltar que o quadro atual demonstra a necessidade premente que o impetrante se submeta ao 
tratamento através de medicação antiangiogênica, que é o procedimento que vem mostrando melhores 
resultados para essa doença. Por sua vez, a escolha do tipo de fármaco a ser utilizado, não deve ser 
do plano de saúde, como faz crer o Impetrado, mas sim do profissional especializado, que no caso é o 
médico oftalmologista, especializado nesse tipo de terapia.
6. A alegação do Ente Estatal de que a medicação em questão estaria excluída da cobertura prevista 
por parte do Planserv, por conta da idade do impetrante, não convence, considerando que a dignidade 
da pessoa humana compreende o corolário básico da Constituição da República de 1988, relacionado 
no art. 1.º, III, e que intimamente deflagra o direito à vida, caput do art. 5.º,CF, cumpre observar que a 
execução do serviço de saúde pelo Poder Público ou pelo particular, este enveredado na lei de mercado, 
desempenham dever constitucional.
7. Não há como acolher a tese recursal ante a situação excepcional que acomete o autor, sob pena do 
bem jurídico tutelado na avença configurar-se fatalmente desprotegido, merecendo, portanto, amparo 
do Poder Judiciário na busca de se preservar, de forma eficaz, o direito à vida, à saúde e à dignidade da 
pessoa humana, postulados constitucionais.
8.Nos termos da Carta Magna, resta clara a primazia do direito à vida e à saúde, cujo dano possui 
caráter irreversível, o que ameniza, segundo entendimento do STJ, qualquer possível irreversibilidade 
financeira em desfavor do Estado.
9. No confronto de valores, cabe ao Julgador fazer a ponderação e tutelar o bem maior da vida, que no 
caso em tela é a saúde, a dignidade e o bem estar do impetrante. Assim, o perigo de irreversibilidade 
é indubitavelmente maior em relação ao autor, que depende do fornecimento desse medicamento, para 
restabelecer a saúde e preservar a pouca visão que ainda possui.
10. É direito de todos e dever dos entes públicos promover os atos indispensáveis à concretização do direito 
à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, exames, acompanhamento médico e cirúrgico, quando 
não possuir o cidadão meio próprio para adquiri-lo. Inteligência do art. 196, da CF/88.
11. Comprovada a necessidade do impetrante utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua 
saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a recupera-
ção do paciente.
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12.Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, 
os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabi-
lidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o 
direito a um sistema de saúde eficiente.
13. Rejeitam-se as preliminares suscitadas e, no mérito, concede-se a segurança pleiteada, 
para determinar que à autoridade coatora forneça ao impetrante a terapia antiangiogênica com 
quimioterápico Eyllia - Aflibercept pelo Planserv, bem como o tratamento, exames, despesas que 
se fizerem necessárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas, e, no mérito, 
CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para, confirmando os termos da liminar - ID 852135, 
reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao fornecimento do medicamento Eyllia - Afliber-
cept, nos termos do relatório médico, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima 
Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por J. C. de C. O., Rep. por Selma Oliveira de 

Castro, contra ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, que negou o 
pedido administrativo para realização de tratamento de saúde pelo PLANSERV, sob o argumento de 
ausência de cobertura securitária, em face da sua tenra idade.

Sustentou o Impetrante, em suma, necessitar de tratamento com a aplicação intravítrea de 
aflibercepte (Eylia), com acompanhamento com OCT para definição da necessidade de re-tratamento, 
decorrente de doença degenerativa, sendo, desta forma, indispensável o procedimento para a preser-
vação da baixa visão que ainda há no olho direito.

Vindicou, destarte, a proteção de seu direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa hu-
mana, especialmente porque se mantém adimplente no pagamento das mensalidades e sua pretensão 
encontra amparo nos relatórios médicos adunados aos autos.

Pugnou, então, pela antecipação da tutela mandamental, gratuidade de justiça e, ao final, pela 
concessão, em definitivo, da segurança. Com a inicial vieram encartados os documentos.

A postulação liminar restou deferida por conduto da decisão – ID 852135.
O Estado da Bahia interveio no feito, ID 1127350, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade do 

Secretário de Administração, e, no mérito, afirmando que o “LUCENTIS é coberto pelo PLANSERV desde 
que atendidos os critérios de elegibilidade e indicação clínica supramencionadas, NOS QUAIS NÃO SE 
ENQUADRA O IMPETRANTE, que não tem a idade mínima necessária para autorização do tratamento”.

Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, acaso superada, requereu a total improce-
dência deste write, por conseguinte, a denegação da segurança postulada.

Instado a se pronunciar, o Secretário de Administração do Estado deixou transcorrer in albis o 
prazo para prestar as informações solicitadas pela Relatora, conforme certidão – ID 1421107.

Intimada, pelo despacho, ID 1470153, para se manifestar sobre a preliminar, petição e docu-
mentos acostados aos autos na intervenção pelo Ente Público, no prazo de 10 (dez) dias, o Impetrante 
apresentou a petição – ID 1581824.

O Douto Procurador de Justiça, em parecer ID 1799924, posiciona-se pela “concessão da 
segurança”.

Prima facie, foi deferido o requerimento do Impetrante de isenção do pagamento das despe-
sas processuais, por entender que faz jus à benesse da assistência judiciária gratuita prevista na Lei 
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13.105/2015, com supedâneo no caput do art. 98 e no art. 99, § 3º, uma vez que, o art. 1.072 revogou 
o art. 4º da Lei n.º 1.060/50.

VOTO
Consoante relatado, o impetrante, menor impúbere, requer a medicação antiangiogênica com 

quimioterápico Eyllia - Aflibercept, com vistas ao tratamento da lesão acizentada com hemorragia 
sub-retiniana na região macular do olho direito, que o acomete, por ser a medicação capaz de impedir 
a progressão dos efeitos da referida doença degenerativa.

Antes, porém, de analisar as teses exordiais, convém enfrentar as preliminares suscitadas 
pelo Interveniente.

I. PRELIMINAR -ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO ESTADO.

O Estado da Bahia, ora Impetrado, aduz a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário 
de Administração estadual, sob o fundamento de que “o Planserv é apenas um serviço público 
integrante do Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, gerido pela Coor-
denação do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Superintendência de Recursos 
Humanos, da Secretaria da Administração – SAEB. De fato, a autoridade coatora contra quem o 
ato do mandamus deveria ter sido direcionado é a Coordenadora Geral do Planserv”.

A tese não prospera.
Em relação ao tema, cabe asseverar que a autoridade apontada pelo Ente Estatal, de dizer, a 

Coordenadora Geral do Planserv submete-se à mesma pessoa jurídica de direito público – que, no 
presente caso, é o Estado da Bahia.

Com efeito, o Planserv é gerido pela Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor, órgão 
que faz parte da estrutura da Secretaria de Administração do Estado, que possui o apoio do Conselho 
de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. Desse modo, tanto o Secretário quanto o 
Diretor do Conselho são autoridades legítimas para integrarem o polo passivo da demanda.

Registre-se, outrossim, que de acordo com os arts. 8º e 9º, §2º, I, da lei estadual 9.528/2005, cabe 
ao Secretário de Administração a responsabilidade de gerir na condição de Presidente do Conselho de 
Gestão do Planserv, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, in verbis:

TÍTULO II
DA GESTÃO E DO CUSTEIO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS ESTADUAIS
CAPÍTULO I - DA GESTÃO
Art. 8º - A gestão do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais será rea-
lizada pela Secretaria da Administração do Estado, na forma definida em Regulamento.
Art. 9º - Fica criado, na estrutura da Secretaria da Administração, o Conselho de Assistência à 
Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, com a finalidade de propor diretrizes estratégicas e polí-
ticas de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, competindo-lhe
§1º -O Regulamento fixará normas de composição e funcionamento do Conselho de Assistência à Saú-
de dos Servidores Públicos Estaduais.
§2º- Participarão do Conselho, de forma paritária, representantes do Estado e dos beneficiários, con-
forme a seguinte composição:
I- o Secretário da Administração, que o presidirá;
II -02 (dois) representantes do Estado;
III -03 (três) representantes dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, indicados por entidade que 
represente os servidores públicos do Estado.
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O tema objeto da presente lide encontra-se, em situações análogas, sedimentado por esta Cor-
te, consoante se infere das ementas a seguir transcritas:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE FILIADA AO PLANSERV. PRELIMINARES DE 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXMABE. AUTOR 
MANDAMENTAL PORTADOR DE DOENÇA DE MIASTENIA GRAVIS. QUADRO CLÍNICO 
GRAVE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A 
impetração foi instruída com relatórios médicos que atestam a patologia e a necessidade de uso do me-
dicamento prescrito pelo médico assistente, a dispensar a necessidade de prova pericial e a adequação 
da via mandamental para guarida da pretensão autoral A autoridade coatora, para fins de mandado 
de segurança, é o agente público que pratica o ato ilegal, que possui o dever funcional de responder 
pelo fiel cumprimento do ato administrativo questionado ou, ainda, o que dispõe de competência para 
corrigir a suscitada ilegalidade. No caso in comento, a autoridade indicada é responsável por gerir 
o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, sendo também presidente do 
Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, conforme dispõe o art. 8º e 9º, 
˜ 2º, I da Lei Estadual nº 9.528/05, tendo poderes para garantir o fornecimento do medicamento. 3. O 
relatório médico carreado ao autos demonstra a complexidade e gravidade do quadro clínico da impe-
trante. Trata-se de pessoa portadora de doença grave (Miastenia Gravis), que passou por tratamentos 
com diversas substâncias, sem êxito por ausência de resposta, o que demonstra a necessidade do uso 
do fármaco indicado pelo médico assistente. 4. É indevida a recusa a cobertura de tratamento indi-
cado pelo médico “pois o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas 
não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, 
a obesidade mórbida, inviável vedar o tratamento pretendido pelo simples fato de ser esta uma das 
alternativas possíveis para a cura da doença” (Resp 668.216/SP). 5. No caso, a relevância da questão 
não se limita a valores econômicos, mas sim à dignidade da pessoa e ao próprio direito à vida, que 
supera toda e qualquer outra alegação que possa ser feita. 6. Segurança concedida. (Classe: Mandado 
de Segurança,Número do Processo: 0018316-90.2016.8.05.0000, Relator (a): Ilona Márcia Reis, Seção 
Cível de Direito Público, Publicado em: 19/09/2017 )
Mandado de Segurança. PLANSERV. Preliminares de ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e de incompetência deste Tribunal para julgar o 
mandamus rejeitadas, pois o PLANSERV é assistência de saúde de servidores públicos estaduais, 
sendo administrado pela Secretária da Administração do Estado da Bahia. MÉRITO. Inicialmente 
cumpre estabelecer que é desnecessária a realização de perícia, nos termos do art. 420, II, do CPC, 
pois a impetrante colacionou vasta e idônea prova documental, onde profissionais médicos especiali-
zados atestam a necessidade do tratamento e o risco à saúde da paciente caso este não seja realizado. 
(...) .(TJ-BA , Relator: José Cícero Landin Neto, Data de Julgamento: 26/07/2012, Seção Cível de 
Direito Público) (grifo nosso)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE FILIADA AO PLANSERV. PRELIMINARES DE 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXMABE. AUTOR 
MANDAMENTAL PORTADOR DE DOENÇA DE MIASTENIA GRAVIS. QUADRO CLÍNICO 
GRAVE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A 
impetração foi instruída com relatórios médicos que atestam a patologia e a necessidade de uso do me-
dicamento prescrito pelo médico assistente, a dispensar a necessidade de prova pericial e a adequação 
da via mandamental para guarida da pretensão autoral A autoridade coatora, para fins de mandado 
de segurança, é o agente público que pratica o ato ilegal, que possui o dever funcional de responder 
pelo fiel cumprimento do ato administrativo questionado ou, ainda, o que dispõe de competência para 
corrigir a suscitada ilegalidade. No caso in comento, a autoridade indicada é responsável por gerir 
o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, sendo também presidente do 
Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, conforme dispõe o art. 8º e 9º, 
§ 2º, I da Lei Estadual nº 9.528/05, tendo poderes para garantir o fornecimento do medicamento. 3. O 
relatório médico carreado ao autos demonstra a complexidade e gravidade do quadro clínico da impe-
trante. Trata-se de pessoa portadora de doença grave (Miastenia Gravis), que passou por tratamentos 
com diversas substâncias, sem êxito por ausência de resposta, o que demonstra a necessidade do uso 
do fármaco indicado pelo médico assistente. 4. É indevida a recusa a cobertura de tratamento indi-
cado pelo médico “pois o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas 
não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, 
a obesidade mórbida, inviável vedar o tratamento pretendido pelo simples fato de ser esta uma das 
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alternativas possíveis para a cura da doença” (Resp 668.216/SP). 5. No caso, a relevância da questão 
não se limita a valores econômicos, mas sim à dignidade da pessoa e ao próprio direito à vida, que 
supera toda e qualquer outra alegação que possa ser feita. 6. Segurança concedida. (Classe: Mandado 
de Segurança,Número do Processo: 0018316-90.2016.8.05.0000, Relator (a): Ilona Márcia Reis, Seção 
Cível de Direito Público, Publicado em: 19/09/2017 ) (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 1º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, regulamenta o 
PLANSERV, nos seguintes termos, ipsis litteris:

TÍTULO I
DA FINALIDADE E DA ADMINISTRAÇÃO
Art.1º - O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais- PLANSERV, reorgani-
zado pela Lei nº 9.528, de 22 de junho de 2005, compreende o conjunto de serviços de saúde no âmbito 
da promoção, prevenção, assistência curativa e reabilitação, prestados diretamente pelo Estado ou 
através de instituições credenciadas.
Parágrafo único - Entende-se por instituições credenciadas os hospitais, clínicas, maternidades, casas 
de saúde e laboratórios públicos, privados ou filantrópicos, bem como profissionais da área médica, 
todos qualificados junto à Secretaria da Administração do Estado da Bahia - SAEB, para prestação 
de serviços de assistência à saúde dos beneficiários do PLANSERV, e que estejam sujeitos, por força de 
contrato ou convênio, às normas, regulamentos e controles estabelecidos pelo Estado.
Rejeita-se, portanto, a preambular de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Administração, 
tendo em vista que a referida autoridade coatora possui responsabilidade em relação ao ato impugnado 
e, por consequência, afigura-se competente este Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente 
causa.

II. MÉRITO
No mérito, tem-se a prevalência erigida pela Constituição Federal do direito à vida e à saúde, 

que, no caso em análise, refere-se ao dano definitivo que o impetrante poderá sofrer se não for submetido 
ao tratamento com a medicação antiangiogênica com quimioterápico Eyllia – Aflibercept, porquanto 
diagnosticado com lesão acizentada com hemorragia sub-retiniana na região macular do olho direito.

Trata-se de proteção ao direito à vida e a saúde do impetrante, direito fundamental de todos e 
responsabilidade do Estado, nos termos da Carta Magna vigente, o que evidencia os requisitos ínsitos 
à tutela antecipada da juridicidade da alegação e do risco de dano irreparável.

Nesse contexto, a Constituição Federal, no Título VIII – “Da Ordem Social”, Seção II, art. 196 
assegura o direito à saúde:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Destarte, os artigos 196 da CF/88 e a legislação infraconstitucional (artigo 2.º da Lei n. 
8.080/90), asseguram a todas as pessoas o direito à saúde, incluindo-se, para tanto, além do forneci-
mento de medicamentos, o custeio das intervenções cirúrgicas, dos exames técnicos e laboratoriais 
necessários para o tratamento da moléstia, não havendo que se falar em normas de caráter meramente 
programático, até porque, à luz dos arts. 5º, §1º e 6º, de nossa Constituição Federal, o direito à saúde, 
como espécie dos direitos sociais, resta incluído entre os direitos e garantias fundamentais e, portanto, 
tem aplicação imediata. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. 
REALIZAÇÃO DE EXAME. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDA-
DE. Não há necessidade de requerimento na via administrativa para que a parte possa postular em 
juízo a obtenção de medicamentos por força do preceito constitucional instituído no art. 196 da Consti-
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tuição Federal. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORI-
ZADORES DO ARTIGO 273 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a 
todos, devendo os necessitados receber do ente público o exame necessário. Aplicação do artigo 196 da 
Constituição Federal. O Município possui legitimidade passiva para a demanda visando a realização 
de exame a necessitado. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. Agravo de ins-
trumento com seguimento negado. (Agravo de Instrumento Nº 70045726072, Vigésima Segunda Câ-
mara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 21/10/2011)

O referido artigo estabeleceu a regra de que a saúde é um direito de todo o cidadão e a sua pro-
moção um dever do Estado, e o inciso X, do artigo 243, da Constituição Estadual assentou igual dever. 
Também a Lei Federal nº 8080/90 firmou a responsabilidade dos entes federados na promoção das condi-
ções necessárias ao pleno exercício da saúde como direito fundamental, sem excluir o dever do Estado de 
fornecer os medicamentos necessários à saúde do cidadão. Em igual sentido disciplinou a Lei no 8.142/90.

Essa garantia constitucional tem como objetivo o bem estar e justiça social que se traduzem 
na redução do risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Assim, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm o dever constitucional de garantir 
o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a 
recuperação das pessoas que se encontrem doentes.

Há que se ressaltar, por oportuno, que a jurisprudência hodierna do Supremo Tribunal Federal 
e Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de legitimar os Estados membros da Fede-
ração e Municípios a responderem pelas causas que dizem respeito ao tratamento da saúde.

A propósito:

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMEN-
TO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - MATÉRIA FÁTICA DEPENDENTE 
DE PROVA. 1. Esta Corte tem reconhecido aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade fi-
nanceira para custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os medicamentos 
de comprovada necessidade. Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 
garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde 
(art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), 
bem como a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 
atendimento” (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também dispõe que “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação” (art. 196), sendo que o “atendimento integral” é uma diretriz constitu-
cional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198). 4. (...) (STJ - RMS: 28338 MG 2008/0264294-1, 
Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 02/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 17/06/2009) (grifo nosso)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE. AGRA-
VO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) O acórdão impugnado, ao garantir o acesso da agravada, 
pessoa de insuficientes recursos financeiros, a tratamento médico condigno ao quadro clínico 
apresentado, resguardando-lhe o direito à saúde, decidiu em consonância com a jurisprudência 
desta Corte sobre o tema. Precedentes. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de 
que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Municí-
pio não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por 
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento 
médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município providenciá-lo. Preceden-
tes. Agravo regimental desprovido. (STF - AI 550530 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 
Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2012 
PUBLIC 16-08-2012) (g.n.)

Não destoa o entendimento desta Corte
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Ementa: Ação Civil Pública. Sentença que determinou que o Estado da Bahia e o Município de Sal-
vador garantam ao adolescente, Israel Oliveira Costa do Amaral, procedimento cirúrgico de que 
necessita na forma descrita no relatório médico. (...) Mérito. Necessidade de realização do tratamento 
cirúrgico com pós- operatório em UTI, por Pessoa acometida por doença grave e hipossuficiente 
financeira. A Constituição da República, no art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e o 
Estado tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem esteja doente. Art. 
5º, caput, 6º, art. 196 e art. 203 da Carta Magna. Precedentes jurisprudenciais. Recurso Improvido 
Sentença mantida (Classe: Apelação n.º 0040170-16.2011.8.05.0001 Foro de Origem : Salvador Órgão 
: Quinta Câmara Cível Relator(a) : Des. José Cícero Landin Neto Apelante : Estado da Bahia, Data 
de Julgamento 29/11/2012). (g.n.)

Como é sabido os direitos à vida e à saúde, previstos na nossa Lei Maior, estão consubstancia-
dos como garantias fundamentais, das quais o Poder Público não pode se furtar em cumprir. Dessa 
forma, a obrigação do ente público de assegurar a efetiva proteção à paciente, ressaltando o princípio 
maior da dignidade humana, evidencia, de forma contundente, que as razões trazidas pelo Impetrante 
são relevantes e encontram-se em total consonância com a legislação vigente.

In casu, tentando otimizar o controle da lesão acizentada com hemorragia sub-retiniana na 
região macular do olho direito e permitir que haja a possibilidade de preservação da baixa visão que 
ainda existe, foi indicado pelo médico Oftalmologista a terapia com medicação antiangiogênica com 
quimioterápico Eyllia – Aflibercept, nos termos do Relatório Médico, acostado ID 840151 destes au-
tos, pelo tempo necessário ao pronto restabelecimento do autor, como sendo a única forma de assegu-
rar o seu bem estar e, por conseguinte, uma vida digna, não podendo os atores sociais, muito menos 
o Estado, deixar de reverenciar os sobreditos postulados constitucionais na maior extensão possível, 
por ostentarem essencial fundamentalidade.

No mérito, tem-se a prevalência erigida pela Constituição Federal do direito à vida e à saúde, 
que, no caso em análise, o impetrante poderá sofrer dano definitivo se não for submetido ao tratamen-
to com a medicação antiangiogênica com quimioterápico Eyllia – Aflibercept, porquanto diagnostica-
do com lesão acizentada com hemorragia sub-retiniana na região macular do olho direito.

Em outro vértice, inquestionável que o perigo de dano persiste em favor do impetrante, uma 
vez que a falta do tratamento adequado poderá vir a gerar dano irreparável à sua saúde, quiçá levan-
do-o à cegueira definitiva.

Desse modo, comprovada a necessidade da utilização de medicamento prescrito para trata-
mento de sua saúde, incumbe ao Estado da Bahia providenciar, às suas expensas, independentemente 
de seu elevado custo ou dos óbices impostos pela política de saúde pública, os recursos necessários 
para a recuperação do paciente.

Ademais, constata-se que o único embaraço em fornecer o medicamento que é coberto pelo 
Planserv, é o fato de que o impetrante não tem a idade mínima necessária para a autorização do tra-
tamento, o que se afigura irrazoável, visto que a finalidade principal do plano de saúde é a cobertura, 
em especial em situações de urgência de atendimento, como no presente caso.

Confluente às razões expostas, voto no sentido de rejeitar as preliminares, suscitadas e, no 
mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar deferida -ID 852135, 
para determinar que à autoridade coatora, o Secretário de Administração do Estado da Bahia, dispo-
nibilize imediatamente ao Impetrante, a aplicação intravítrea de Aflibercept (Eyllia) no olho direito, 
nos termos do relatório médico ID 840151, viabilizando, destarte, o tratamento indispensável à pre-
servação da saúde do autor.
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(TJBA – Apelação nº 0003446-29.29.2008.8.05.0256. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Lícia de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATO GUERREADO PERPETRADO POR AGENTE PÚBLICO CONSUBS-
TANCIADO NA RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTO DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO IMPETRANTE, PACIEN-
TE CARENTE DE RECURSOS, TRANSPLANTADO RENAL. SEGURANÇA 
CONCEDIDA.  APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMIS-
SIBILIDADE. VIA ELEITA ADEQUADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EVI-
DÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO DO IMPETRANTE ao recebimento de medicamento necessário ao 
tratamento de sua enfermidade. Direito À SAÚDE.  DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. ART. 5º, lxix, da constituição federal e art. 1º da lei  nº12.016/2009. 
Irresignação imotivada. SentenÇA confirmada. Recurso improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003446-

29.2008.8.05.0256, da comarca de TEIXEIRA DE FREITAS-BA, sendo apelante MUNICÍPIO 
DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelado, VALTER SILVA FERREIRA.

ACORDAM  os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e negar provi-
mento ao recurso.

RELATÓRIO
A sentença de fls. 43/46, adotado o relatório, proferida nos autos do Mandado de segurança  

impetrado por VALTER SILVA FERREIRA contra ato inquinado de ilegal, violador de direito lí-
quido e certo atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS concede a 
segurança pleiteada confirmando a decisão concessiva de liminar (fls. 21/28), determinando o forne-
cimento dos medicamentos “ciclosporina 50 e 100mg e micofenolato de mofetil 500mg”  necessários 
ao tratamento  de enfermidades que acometem o impetrante.

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, representado, interpõe recurso de apelação 
independendo de preparo, visando reforma da sentença guerreada a denegar a segurança. Alega, em 
síntese,  inadequação da via eleita ressaltando que “ em primazia do contraditório e da ampla defesa 
, e impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o Superior Tribunal de 
Justiça rechaça totalmente este rito como instrumento de compelir a Fazenda Pública nas pretensões 
que envolvem fornecimento de medicações ou realização de tratamentos”; que “o caso em testilha 
demanda perícia médica ....para constatação do real quadro de saúde do requerente;  a efetiva ne-
cessidade do tratamento requerido; a existência de terapias menos dispendiosas e tempo necessário 
para o tratamento”; que, a responsabilidade dos municípios restringe-se à aquisição e dispensação de 
medicamentos destinados a atenção básica à saúde, não sendo seu o “encargo” de custear procedimen-
tos e medicamentos de alto custo e dispensação excepcional. (fls. 51/57).

Inexiste resposta do recorrido, inobstante intimado. Certidão á fl. 60.
O douto Procurador de Justiça pugna por confirmação da sentença (fls. 09/18).
Recurso distribuído para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
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VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Não assiste razão ao recorrente.
A preliminar suscitada, ora rejeitada, não merece acolhida. O mandado de segurança é 

ação constitucional que visa assegurar direito líquido e certo que tenha sido violado ou esteja 
sob ameaça de violação, estando restrito àquelas hipóteses em que o direito alegado pode ser 
constatado de plano, através de prova pré-constituída por impetrante e  informações prestadas 
por autoridade impetrada.

Inexiste dúvida sobre  a existência do direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de 
medicamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde e de uma vida digna,  tendo sido junta-
dos aos autos relatórios e receitas médicas que comprovam a necessidade dos medicamentos solicita-
dos. Assim, admite-se, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico, para 
fins de comprovação do direito.

Conforme também observado, nesta instância, em parecer ministerial (fls. 09/18):

“(...)” vê-se que a controvérsia do mandamus diz respeito à violação do direito líquido e certo ao 
recebimento da medicação necessária ao tratamento da enfermidade de que o Apelado é portador. 
Portanto, a impetração se refere à omissão do ente federado, que até o momento do ajuizamento deste 
writ não teria providenciado a entrega dos medicamentos receitados”.

Nesse sentido, o art. 196 da Constituição Federal caracteriza-se como normativo de eficácia 
imediata, que independe de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao 
direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos indispensá-
veis à manutenção da vida do impetrante.

Inaceitável  qualquer resistência meramente burocrática para a garantia do direito à saúde 
e à vida.

Impossível ignorar a responsabilidade do Município em custear os medicamentos de alto custo 
requerido pelo Autor, quais sejam ciclosporina 50 e 100mg e micofenolato de mofetil 500mg.

Nos termos delineados na Constituição Federal o Sistema Único de Saúde – SUS constitui 
um sistema único de saúde com atribuição de todos os entes públicos na administração dos recursos 
financeiros destinados a saúde, nos termos do art. 15, II, da Lei 8080/90.

A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidá-
ria nas causas que versam sobre tratamento de saúde. A solidariedade não induz litisconsórcio passi-
vo  necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, 
sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois 
dos entes federados não terá obrigatoriedade de inclusão dos demais sendo, portanto, responsável o 
Município de Teixeira de Freitas quanto aos fatos perseguidos na exordial.

O Sistema Único de Saúde, em que não se afigura possível distinguir, em sua atuação, núcleos 
com competências diferenciadas, sob pena de ver-se cerceado o direito à saúde, torna-se solidária a 
responsabilidade pela promoção à saúde, facultado ao cidadão a escolha de ente público contra quem 
pretenda demandar.

Nesse sentido, uníssona a jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS. 
IDOSO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS (MUNICÍPIO, ESTADO E 
UNIÃO). ARTS. 196 E 198, § 1º, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO  ESPECIAL  PAR-
CIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  PARTE,
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DESPROVIDO. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas desprovidas 
de recursos financeiros a medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. O Sistema Único 
de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidá-
ria a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados 
à população. Legitimidade passiva do Estado configurada. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa parte, desprovido”. (REsp 828.140/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TUR-
MA, julgado em 20.03.2007, DJ 23.04.2007”.

No mesmo sentido o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral, em que o 
STF considerou constitucional a solidariedade com a seguinte tese (Tema 793): “O tratamento médico 
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária 
dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamen-
te”. (RE 855178).

Meros e frágeis argumentos são insuficientes para reforma da sentença hostilizada (fls. 43/46):

“(...)” Mandado de segurança é ação judicial de rito sumário especial, passível de ser utilizada quando 
direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica for violado por um ato ilegal de autoridade adminis-
trativa, ou de agente de pessoa privada que esteja exercendo atribuição do Poder Público. Assim dispõe 
o art. 1º da Lei 12.016/2009: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líqui-
do e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-lo por parte de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Inicialmente, argui 
a carência de ação, pelo que deixo para analisá-la juntamente com o mérito, uma vez que guardam 
intrínseca relação, ao que passo à análise do mérito. Aduz o Impetrante que possui insuficiência renal 
crônica, pelo que fazia viagens freqüentes para a Cidade de Eunápolis / BA a fim de proceder com o 
tratamento hemodiálise; que foi localizado um doador e realizado o transplante de órgãos, necessitan-
do o Impetrante fazer uso de medicação a fim de evitar a rejeição do órgão pelo organismo. Argui que 
há mais de três meses o Impetrado parou de fornecer tais medicamentos, o que vem colocando a vida 
do Impetrante em risco ante a urgência e necessidade dos medicamentos. Em contrapartida, o Impe-
trado manifestou-se nos autos informando que os medicamentos em epígrafe não são encontrados em 
farmácias comerciais, o que dificulta a sua aquisição, aduzindo não ser da sua competência o forneci-
mento dos fármacos pretendidos. In casu, a jurisprudência pátria é uníssona ao orientar pela efetivação 
do direito à prestação de serviços à saúde de forma digna e equivalente à necessidade do enfermo, efe-
tivando assim o seu direito constitucional, vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. SÍNDROME 
GUILLAINBARRÉ. FORNECIMENTO DE IMUGLOBINA HUMANA 5MG. SAÚDE. DIREITO 
FUNDAMENTAL DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. 1. A organização do nosso sistema de 
saúde é estruturada de forma descentralizada, ficando cada Estado federado responsável dentro de 
seus limites territoriais, o que não afasta a responsabilidade da União e dos Municípios diante da 
solidariedade existente. 2. Diante de tal situação todos e cada um dos entes públicos nominados têm 
legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tem como objetivo obter medicamentos a enfer-
mos, inexistindo necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre eles. 2. É dever do Estado o 
prestígio e a garantia dos direitos fundamentais, como a vida e a saúde, considerando que ambos os 
direitos, pela natureza que ostentam, são indisponíveis. 3. Assim, constitui direito impostergável do 
cidadão receber assistência farmacológica por parte do ente público. 4. O direito do cidadão enfermo 
em receber os medicamentos é tão líquido e certo quanto o dever do Estado (impetrado), ou qualquer 
de seus entes descentralizados em fornecê-los, nos termos dos artigos 1º, III, 5º, 6º, 196, caput, da 
Constituição  5. Precedentes do STJ. Mandado de segurança concedido. MS 5089569 PR 0508956-9, 5ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Rosene Arão de Cristo Pereira.”

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

*****
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(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0019933-51.2017.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 20/08/2018).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DE 
MENOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PACIENTE PORTADOR DE 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A CIRUR-
GIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. RECUSA DO MUNICÍPIO EM PRO-
MOVER O TRATAMENTO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 
OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SO-
LIDÁRIA E INDEPENDENTE. DEVER DO MUNICÍPIO EM PROCEDER AO 
TRATAMENTO MÉDICO APARTADO DOS DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ab initio, tem-se como prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julga-
mento do presente agravo de instrumento.
II. Extrai-se dos autos que se trata de uma Ação Civil Pública onde o Ministério Públi-
co requereu a realização de uma cirurgia de ADENOAMIGDALECTOMIA em favor 
da menor Yasmin Almeida Batista, alegando que foi pedido a realização da cirurgia 
perante o Município de Irecê, contudo o Agravante informou que está em processo de 
credenciamento médico para a realização da cirurgia nessa especialidade.
III. Extrai-se dos fólios a necessidade de imediata submissão da paciente ao tratamento 
solicitado haja vista que se trata de paciente com roncos, respiração oral, amigdalites 
de repetição de longa data, refratários ao tratamento clínico evidenciando tecido ade-
noidado ocupando 60% do cavum e tal solicitação foi feira pelo médico desde 13 de 
agosto de 2016.
IV. Na situação em escopo, não seria razoável o paciente que necessita de tratamento 
específico de natureza urgente aguardar a burocracia do Estado ou a deliberação or-
çamentária anual seguinte para atender aos cidadãos, sob pena de se violar o direito à 
saúde constante da Constituição Federal.
V. Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que, estando a 
querela subsumida a hipóteses como a dos autos, não procede a alegação de afronta aos 
dispositivos constitucionais invocados nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais 
sofrem mitigação diante do direito fundamental que é a vida, direito esse que tem o 
Estado o dever de tutelar.
VI. Sem embargo, o direito à saúde é assegurado a todos e dever do ente público, por 
isso que é legítima a pretensão quando configurada a necessidade de quem reclama.
VII. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de 
DECLARAR PREJUDICADA a análise do agravo interno e NEGAR PROVIMENTO 
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 0019933-

51.2017.805.0000, da Comarca de Irecê, em que são agravante e agravado, respectivamente, o MUNI-
CÍPIO DE IRECÊ e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DECLARAR PREJUDICADA a análise do 
agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelos motivos adiante expendidos.
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RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a deci-

são prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Irecê deferiu 
o pedido liminar para determinar que o Município de Irecê, através da sua Secretaria de Saúde que 
providencie a realização de ADENOAMIGDALECTOMIA em Yasmin Almeida Batista em unidade 
de saúde capacitada, seja na rede pública ou, caso necessário, na rede particular, como a realização 
dos procedimentos necessários para o tratamento e recuperação da paciente, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado o Agravante alegou que se mantida a decisão, a mesma estaria abrindo preceden-
tes para que os demais cidadãos do Município com tratamentos complexos e de alto custo adentrasse 
as portas do judiciário. Sinalizou que o Município de Irecê não se enquadra na gestão plena do Sus, 
portanto, muitos procedimentos e repasses do Governo Federal ficam sob a responsabilidade do Es-
tado. Ventilou que impor aos Municípios a prestação de todo e qualquer serviço de saúde consiste em 
macular a divisão de competência prevista legalmente. Requereu a concessão do efeito suspensivo da 
decisão e por fim, a cassação definitiva da decisão impugnada.

Em decisão proferida às fls. 37/39, restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspen-
sivo ao presente recurso, bem como restou determinada a intimação do agravado para, querendo, 
apresentar contrarrazões no prazo de lei e a notificação do eminente magistrado singular para 
apresentar informações.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno às fls. 46/55, argumentando que a con-
cessão do pedido acarretaria em insegurança jurídica para o Município que não teria condições de 
arcar com as custas dos procedimentos e medicamentos de todos os necessitados do Município. 
Afirmou, também, que necessitaria do auxílio do Estado da Bahia para arcar com essa demanda, 
pois seus recursos são escassos e o ente estatal teria uma maior capacidade financeira para promo-
ver o tratamento.

Foram prestadas informações pelo douto Juiz a quo aludindo o andamento do processo principal.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 100/105, refutando os ar-

gumentos do recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 111/124, 

opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

VOTO
Ab initio, tem-se como prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do 

presente agravo de instrumento.
A saúde é direito fundamental que se concretiza por meio das prestações estatais que assegu-

rem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como políticas públicas 
voltadas para essa finalidade.

No caso, sub examine, tem-se que o instituto da tutela provisória de urgência autoriza o magis-
trado a conceder à parte um provimento imediato que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico a 
que se refere a prestação do direito material reclamada no litígio, que, in casu, diz com a transferência 
do representado para internação em unidade hospitalar de atendimento mais próxima, capacitada para 
o tratamento da moléstia, na rede integrante do Sistema Único de Saúde.

Extrai-se dos autos que se trata de uma Ação Civil Pública onde o Ministério Público requereu a 
realização de uma cirurgia de ADENOAMIGDALECTOMIA em favor da menor Yasmin Almeida Batis-
ta, alegando que foi pedido a realização da cirurgia perante o Município de Irecê, contudo o Agravante in-
formou que está em processo de credenciamento médico para a realização da cirurgia nessa especialidade.

Extrai-se dos fólios a necessidade de imediata submissão da paciente ao tratamento solicitado 
haja vista que se trata de paciente com roncos, respiração oral, amigdalites de repetição de longa data, 
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refratários ao tratamento clínico evidenciando tecido adenoidado ocupando 60% do cavum e tal soli-
citação foi feira pelo médico desde 13 de agosto de 2016.

Com efeito, a tutela provisória de urgência tem nítida natureza satisfativa fática, já que propor-
ciona ao autor a antecipação dos efeitos práticos que somente seriam gerados com a futura sentença 
de procedência transitada em julgado, porquanto é permitido ao paciente que passe a usufruir o bem 
da vida imediatamente, o que faria caso tivesse obtido uma sentença definitiva ao seu favor.

Não obstante, tanto a decisão concessiva da medida (caso dos autos), quanto à denegatória, 
podem ser modificadas ou revogadas, a qualquer tempo, durante o iter processual sempre que a mu-
dança do estado de fato ou o aprofundamento do nível de cognição evidenciar situação diversa da que 
primitivamente se supôs verificada.

Esse é o caso dos autos, mormente porque o magistrado de origem, ao analisar o caso sub ju-
dice, verificou que, na inicial, o interessado detém uma doença e precisa receber o devido tratamento 
em unidade de saúde capacitada com a devida urgência.

Assim com a possibilidade de revogação da tutela concedida anteriormente, conclui-se que a 
medida proferida não se desvela como satisfativa.

Com efeito, tem-se que quando um indivíduo está se deteriorando, à espera do tratamento ade-
quado, não se pode aguardar a excessiva burocracia administrativa. Por certo que deve haver controle, 
mas, antes de tudo, deve prevalecer o bom senso.

Na situação em escopo, não seria razoável o paciente que necessita de tratamento específico 
de natureza urgente aguardar a burocracia do Estado ou a deliberação orçamentária anual seguinte 
para atender aos cidadãos, sob pena de se violar o direito à saúde constante da Constituição Federal.

Caso o Estado não cuide de proporcionar aos cidadãos os meios para tornar efetivos os direi-
tos fundamentais, as previsões da Lei Maior restarão inócuas. Nesse sentido, é o direito de acesso à 
Justiça que viabiliza ao administrador propor demandas inclusive contra a própria Administração, 
prerrogativa inerente ao Estado Democrático de Direito, onde todos se encontram submetidos à or-
dem jurídica, sendo detentores de direitos e obrigações.

Dessa forma, conclui-se que não há violação ao princípio da independência dos Poderes, pois 
a própria Constituição estabeleceu um sistema de pesos e contrapesos para possibilitar o controle recí-
proco como forma de conter abusos. Existindo direito subjetivo da parte, cumpre ao Poder Judiciário 
impor ao ente da Administração o cumprimento da obrigação, entregando o provimento devido.

Quanto aos demais aspectos, vê-se que não fere a decisão agravada o princípio da legalidade 
orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não podem princípios e dispositivos de natu-
reza tributária e orçamentária se sobreporem ao direito à saúde, o qual visa preservar o direito à vida 
e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual inexiste conflito entre o dever do Estado de garantir 
à saúde e os princípios em tela.

Pelos mesmos motivos, não há que se falar em mácula ao artigo 167, inciso VII, da Consti-
tuição Federal e artigo 5º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não se está assegurando 
indistintamente o direito ora reclamado, mas apenas àqueles que demonstram e comprovam a neces-
sidade premente da necessidade de submeter a interessada a um procedimento cirúrgico e a ausência 
de recursos para promovê-lo, nem se está invadindo de outros Órgãos da Administração Pública que 
são solidariamente e independentemente responsáveis.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que, estando a querela 
subsumida a hipóteses como a dos autos, não procede a alegação de afronta aos dispositivos constitu-
cionais invocados nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais sofrem mitigação diante do direito 
fundamental que é a vida, direito esse que tem o Estado o dever de tutelar.

Sem embargo, o direito à saúde é assegurado a todos e dever do ente público, por isso que é 
legítima a pretensão quando configurada a necessidade de quem reclama.

Neste diapasão, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDA-
DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA 
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
1. Hipótese em que o Estado de Minas Gerais impugna a legitimidade do Ministério Público para 
propor Ação Civil Pública em favor de indivíduo determinado, postulando a disponibilização de trata-
mento médico fora do domicílio.
2. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, tem natureza indisponível, em função do bem 
comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que 
regulam a matéria. Não se trata de legitimidade do Ministério Público em razão da hipossuficiência 
econômica – matéria própria da Defensoria Pública –, mas da qualidade de indisponibilidade jurídica 
do direito-base (saúde).
3. Ainda que a ação concreta do Parquet dirija-se à tutela da saúde de um único sujeito, a abstrata inspi-
ração ético-jurídica para seu agir não é o indivíduo, mas a coletividade. No fundo, o que está em jogo é 
um interesse público primário, dorsal no sistema do Estado Social, como porta-voz que é do sonho rea-
lizável de uma sociedade solidária, sob a bandeira do respeito absoluto à dignidade da pessoa humana.
4. Recurso Especial não provido. (STJ – 2ª Turma, REsp n°. 830904/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 18.12.2008, publicado em 11.11.2009).

Na mesma linha, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, 
senão vejamos:

Agravo de Instrumento - Nº 1402258-03.2014.8.12.0000 – Amambai. Relator – Exmo. Sr. Des. Vla-
dimir Abreu da Silva. E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO 
CONSTITUCIONAL – ART. 196 DA CF – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚ-
BLICA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 
PRIMEIRA INSTÂNCIA – VEROSSIMILHANÇA E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL – MAN-
TIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento de que o Estado possui, juntamente
com os demais entes políticos, o dever de prestar assistência à saúde, não podendo esquivar-se desse 
dever sob o argumento de que a competência seria dos Municípios, da União.
2. O art. 196 da Constituição Federal prescreve que é dever de o
Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional 
acima de qualquer lei, portaria ou outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito 
primordial à vida.
3. Comprovando a parte a necessidade de tratamento cirúrgico,
prescrito por médico habilitado, além de não possuir condições econômicas para suportar os custos do 
tratamento, deve o Município indicar a médica especialista e realizar a cirurgia necessária.  
4. Presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, deve ser concedida a antecipação 
dos efeitos da tutela, mesmo contra o poder público, como meio de assegurar a estabilidade das partes 
e de garantir a eficácia da tutela jurídica definitiva. 5. Recurso conhecido e improvido. Julgamento: 
15 de maio de 2014. Des. Vladimir Abreu da Silva – Relator. Agravo de Instrumento - Nº 1402258-
03.2014.8.12.0000. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de DECLARAR 
PREJUDICADA a análise do agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, 
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

*****
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(TJBA – Mandado de Segurança nº 8015428-41.2018.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 30/07/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTI-
TUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR 
PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS. TERMO INICIAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DESAVERBAÇÃO NO 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO PERÍODO NÃO USUFRU-
ÍDO EM PECÚNIA. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Afastam-se as preliminares de inadequação da via eleita e de prescrição quinquenal. 
A primeira porque o ajuizamento do mandamus pressupõe prova pré constituída sem 
necessidade de dilação probatória. A segunda porque é firme o entendimento do STJ 
que, no caso de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, o 
termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentação do servidor.
2. Neste sentido, o direito do impetrante de requerer a conversão da licença-prêmio 
vigora a partir da homologação do TCE, ocorrida em 27/11/2013 (ID 1462244) e, tendo 
o impetrante requerido administrativamente a conversão em pecúnia em 2017, não 
se operou a prescrição sobre o direito pleiteado. Direito líquido e certo demonstrado. 
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015428-

41.2018.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por Roberto Maia de Ataide contra ato acoi-
mado de ilegal do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares, no mérito, CONCEDER A SEGU-
RANÇA, pelas razões que integram o voto do condutor.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de assegurar ao impetrante, 

a inexistência da prescrição do direito, bem como a desaverbação do computo da licença-prêmio e 
transformação do não usufruto em pecúnia.

Aduz, em suma, ser pensionista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ato nº 304/97, 
tendo sido incorporados os 18 meses de licença-prêmio ao mapa por tempo de serviço no processo de 
aposentadoria, sem gozo e sem pedido para tanto. Afirma que possuía tempo de contribuição para a 
aposentadoria, mesmo sem o período de licença prêmio não usufruído, não sendo necessário incorpo-
rá-lo ao tempo de contribuição. Defende, por fim, a presença dos requisitos legais para o deferimento 
da medida liminar, e, no mérito, requer a concessão da segurança para que determine a prescrição 
do direito a desaverbação do computo da licença-prêmio no tempo de aposentadoria, considerando o 
marco inicial a data de 27/11/2013, e consequente conversão em pecúnia do não usufruto, ou subsidia-
riamente, que declare a inexistência de prescrição do direito de desaverbação e determine a análise do 
pedido de pagamento em pecúnia pelo Impetrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Preparo evento ID 1462120.
Custas recolhidas à fl.19.
Indeferido o pedido da medida liminar, ID 1550987.
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Intervenção do Estado da Bahia ID 2257033. Intimada, a autoridade coatora apresentou as 
informações ID 2073645.

O Ministério Público emitiu Parecer (ID 2146858) informando ausência de interesse no feito.

VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de assegurar ao impetrante, 

a inexistência da prescrição do direito, bem como a desaverbação do computo da licença-prêmio e 
transformação do não usufruto em pecúnia.

O impetrante é servidor aposentado do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, possuindo 43 
anos e 178 dias registrados no ato da aposentação (ID 1462126), dos quais 2 anos e 350 dias (18 meses) 
são referentes às licenças-prêmio não usufruída.

Inicialmente cumpre destacar que o mandamus objetiva a apreciação do pedido de desaverbação 
da licença prêmio e posterior pagamento em pecúnia, tendo sido protocolado o pedido administrativo em 
19/09/2017 e indeferido em 20/03/2018 em decorrência do acolhimento da prescrição quinquenal na esfera 
administrativa. Salienta-se que não há falar-se em decadência do direito de impetração, pois, tomando por 
base a data do indeferimento administrativo acima citada, tem-se que o ajuizamento do mandamus em 
17/07/2018, ocorreu dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei 12.016/2009.

Precipuamente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, isso porque, o ajuizamento 
do mandamus pressupõe prova pré constituída, assim como cuida da análise dos efeitos concretos le-
gais, sem necessidade de dilação probatória, tendo o impetrante anexado a documentação necessária 
à comprovação do seu direito, relativamente ao período das licenças-prêmio não usufruídas. Por tal 
motivo, viável o ajuizamento da ação mandamental.

No tocante à prescrição quinquenal, não merece acolhida, isso porque, é firme o entendimento 
do STJ que, no caso de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, o termo 
inicial do prazo prescricional é a data da aposentação do servidor.

No caso dos autos, o termo inicial da aposentação do servidor pelo TCE foi homologado em 
27/11/2013 (ID 1462244), tendo o impetrante apresentado o pedido administrativo para a desaverba-
ção em 19/09/2017, TCE/006711/2017 (ID 1462251), não havendo falar em decurso do prazo quinque-
nal. A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORPÚBLICO. 
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HOMO-
LOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TCU. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de 
segurança impetrado contra a todo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
que indeferiu o pedido administrativo da agravante, de conversão de licença-prêmio não gozada em 
pecúnia, ao argumento da prescrição do fundo de direito. 2. A Administração utilizou o período de li-
cença-prêmio a que fazia jus a agravante, o qual foi desconsiderando pelo Tribunal de Contas da União 
- TCU - ao examinar o ato de sua aposentação. No caso vertente, o direito da agravante de requerer a 
conversão da licença-prêmio em pecúnia somente nasceu com a decisão do TCU, ao homologar o ato 
de aposentadoria, o que ocorreu em 2006.3. A jurisprudência deste Tribunal e a do Supremo Tribunal 
Federal são no sentido de que o ato de aposentadoria é um ato complexo, que somente se perfectibiliza 
com a homologação da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União.4. No caso, o termo inicial do 
prazo prescricional para requerimento da conversão da licença-prêmio em pecúnia iniciou-se no ano 
de 2006,ano em que o TCU homologou o ato de aposentadoria. Assim, tendo a agravante requerido 
administrativamente a conversão em pecúnia em 2009, não se operou a prescrição sobre o direito plei-
teado. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no RMS: 36287 DF 2011/0251302-7, Rel Min. HUM-
BERTO MARTINS, Julgamento: 27/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 03/04/2012)

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares mencionadas.
No mérito, razão assiste ao Impetrante.
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Com efeito, o STJ já reconheceu ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não 
gozada e não contada em dobro quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locuple-
tamento por parte da Administração Pública.

In casu, vê-se na certidão de tempo de serviço do impetrante que, dos 43 anos e 178 dias 
computados, 02 anos e 350 dias são referentes a licença-prêmio dobrada não gozada, excluindo-se a 
licença prêmio do compute para o tempo de contribuição o total 40 anos e 193 dias de serviço pres-
tado, suficientes para a aposentação do servidor, sem a necessidade de utilização da licença-prêmio 
não usufruídas para tal finalidade.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA FIOCRUZ. APOSENTADO. LI-
CENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. 
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RAZOABI-
LIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA E 
RECURSO D ESPROVIDO. - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de conversão, em 
pecúnia, de licença-prêmio não gozada, nem computada na concessão de aposentadoria, acrescida 
de juros e correção monetária. -É firme, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, no 
caso de pedido de conversão em pecúnia de licença- prêmio não gozada, o termo inicial do prazo 
prescricional é a d ata da aposentadoria do servidor. Precedente RMS 32.102/DF. -Afigura-se devida 
a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada.(AGRG no AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 735.966 - TO, R el. MINISTRO FELIX FISCHER, DJ: 28/08/2006). -(...) (TRF-2 - APELREEX: 
00108003020144025101 RJ 0010800-30.2014.4.02.5101, Rel: VERA LÚCIA LIMA, Julgamento: 
23/06/2016, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

Por todo o exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que 
a Autoridade Coatora acolha o pedido administrativo de desaverbação do período das licenças-prê-
mio no computo da aposentadoria e, a consequente conversão em pecúnia. Sem Custas e honorários.

*****

(TJBA –  Mandado de Segurança nº 0008031-04.2017.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 24/05/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PARTICIPAÇÃO 
NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES POLICIAIS MI-
LITARES – CFOAPM/2016. NECESSIDADE PRÉVIA PARTICIPAÇÃO NO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CAS). CRITÉRIOS LEGAIS 
DEFINIDOS PELA LEI 7.990/2001 E DECRETO ESTADUAL 16.300/2015. DI-
REITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. CANDIDATOS QUE NÃO 
CUMPREM TODOS OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS PARA INGRESSO 
NO CURSO. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEI EM TESE. VEDAÇÃO. 
CIÊNCIA DA SÚMULA 266, DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Edital IEP/CPCP n.º 24/06/2016, foi elaborado em observância à Lei 7.990/2001 
e ao Decreto Estadual n.º 16.300/2015, que estabelecem os critérios para ingresso no 
Curso de Formação.
2. No caso dos autos, para a admissão no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares 
Policiais Militares – CFOAPM/2016, as normas aplicáveis exigem a prévia conclusão 
com aproveitamento do Curso de Formação de Sargentos (CAS), requisito este que não 
foi cumprido pelos Impetrantes, o que revela a total ausência de direito líquido e certo 
a ser tutelado.
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3. De igual modo, tratando-se de insurgência contra texto de lei em tese, é aplicável 
à espécie a Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, que informa não ser cabível 
mandado de segurança nesta hipótese.
4. Impõe-se, assim, a denegação da segurança.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Seção Cível de Direito Público, por maioria de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem 
de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Anderson Tavares dos Santos e 

outros, contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, Comandante Geral da Polícia Militar 
do Estado da Bahia e Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP da PMBA.

De acordo com a Exordial, o presente mandamus tem por finalidade específica o provimento 
jurisdicional para determinar aos Impetrados que efetivem a inscrição e permitam a participação 
dos Impetrantes no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da PM(BM), com data de início em 
02/05/2017, e, logrando os candidatos êxito, que promovam a nomeação ao cargo de Oficial Auxi-
liar da Polícia Militar ou Bombeiro Militar, até o julgamento do mérito dos processos n.º 0579170-
87.2016.8.05.0001 e 0581088-29.2016.8.05.0001.

Informam os Acionantes que são 1º Sargentos da Polícia Militar ou do Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado da Bahia. Salientam que os Impetrados participaram do certame através do 
Edital IEP/CPCP n.º 024/06/2016 que abriu processo seletivo interno para o Curso de Formação de 
Oficiais Auxiliares da PM – CFOAPM, que segue orientações da Lei 7.990/2001, Decreto Estadual 
16.300/2015 e Portaria 040-cg/08 da PMBA.

Esclarecem que o certame tem como público-alvo os Subtenentes e os 1º Sargentos que pos-
suam o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), sendo disponibilizadas 180 vagas, das quais 
50% seriam distribuídas pelo critério de antiguidade entre os subtenentes, sem necessidade de reali-
zação de disputa por vagas por provas intelectuais, e as 50% restantes mediante o critério de desem-
penho profissional e intelectual, entre os subtenentes e 1º Sargentos que possuam o CAS no ato da 
matrícula para o CFOAPM.

Pontuam, porém, que apesar de o Edital prever a necessidade dos participantes possuírem 
o CAS, o subitem 3.5 contém regra que inclui a possibilidade de inscrição de Sargentos ainda 
cursando o CAS, bem como Sargentos que ainda estejam realizado processo seletivo para o fu-
turo CAS (2012.2).

Sustentam, assim, que o Edital permite a participação de Sargentos que não possuam o CAS 
ou que estejam em processo de conclusão do Curso participarem da seleção para o CFOAPM.

Pelos motivos acima indicados, utilizam-se do presente writ com o intuito de obter uma tutela 
que determine às autoridades apontadas como coatoras que permitam a participação dos Impetrantes 
no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016 e, ao final, que 
os promovam a Aspirante PM e, consequentemente ao posto de 1º Tenente PM, até o julgamento do 
mérito das Ações de n.º 0579170-87.2016.8.05.0001 e 0581088-29.2016.8.05.0001.

A Ação Mandamental foi inicialmente distribuída perante o Plantão de Segundo Grau deste 
Tribunal.

Aditamento foi realizado pelos Impetrantes (fls. 99/102), oportunidade em que foram juntados 
documentos complementares e requerida a inclusão de Genivaldo Conceição de Jesus no polo ativo.
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Decisão monocrática foi proferida às fls. 116/120, tendo o Juiz Plantonista formado conven-
cimento no sentido de que deveria o pedido de antecipação da tutela ser deferido apenas em favor de 
Acledson Santos Borges e Temerson Silva de Jesus, para que lhes fosse assegurada a participação no 
CFOAPM 2016.

Contra a referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 126/131), nos quais 
pediram os Impetrantes a cominação de multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem 
judicial e a extensão dos termos da liminar a todos os Impetrantes, por encontrarem-se em idêntica 
situação jurídica.

Redistribuídos os autos perante a Seção Cível de Direito Público, coube-me a função de 
Relator.

Apreciando os Aclaratórios, convenci-me inicialmente de que os Impetrantes não ostentavam 
o direito líquido e certo de participarem no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Milita-
res – CFOAPM/2016, por não cumprimento de regras legais que definem ser necessário ao candidato 
ter previamente realizado o Curso de Formação de Sargento – CAS.

Por este motivo, rejeitei as razões de Embargantes e revoguei integralmente a decisão mono-
crática anteriormente proferida pelo Juízo Plantonista.

Novos Embargos de Declaração foram opostos (fls. 149/156), porém rejeitados através da de-
cisão de fls. 170/171, por versarem sobre idênticas questões anteriormente resolvidas.

O Comandante Geral da Polícia Militar, através da Procuradoria Geral do Estado, apresentou 
as informações de fls. 182/221.

O Governador do Estado também encaminhou as informações de fls. 222/226. Salienta que não 
está inserida em suas atribuições a condução de concursos públicos e processos seletivos do Estado.

Informou, no mérito, que a insurgência dos Impetrantes decorre de imposição legal, não ape-
nas do próprio Estatuto da Polícia Militar, mas também dos Regulamentos dela decorrentes, a exem-
plo do Decreto n.º 9.350/2005.

Consta dos autos (fls. 252/314), documentos trazidos pelos Autores Temerson Silva de Jesus e 
Acledson Santos Borges, junto a petição na qual pugnam pela concessão de decisão liminar, na forma 
como anteriormente proferida pelo Juiz Plantonista, sob o fundamento de que os referidos Impetran-
tes participaram do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, 
por força da referida decisão, não se mostrando razoável a manutenção da revogação da medida, prin-
cipalmente porque foram gerados diversos custos para o Estado.

Pugnam, desta forma, pela concessão da medida antecipatória da tutela.
Em seguida foram os autos remetidos ao Ministério Público, que opinou pela necessidade de 

serem os Impetrados ouvidos sobre os novos documentos colacionados pela parte Impetrante, em 
observância ao princípio da não surpresa.

VOTO
Encontrando-se os autos prontos para julgamento, passo a proferir voto, optando inicialmente 

por resolver a questão incidente suscitada pelos Impetrantes.
Do pedido de antecipação da tutela.
Antes de iniciar o julgamento desta Ação Mandamental, cumpre-me resolver a questão sus-

citada pelos Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson Santos Borges, que pedem a concessão 
de liminar sob o argumento de que já encontram-se participando do Curso de Formação de Oficiais 
Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, não se mostrando razoável o indeferimento do pleito 
após todo o dispêndio já realizado pela Administração Pública para realização da capacitação.

Uma análise aprofundada dos autos revela que os referidos Autores participaram das várias 
etapas do processo seletivo, sendo considerados aptos por força da decisão liminar proferida nos autos 
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do Mandado de Segurança n.º 0554881-90.2016.8.05.0001, em trâmite perante a 8ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital.

Naqueles autos, foi proferida liminar contendo o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, concedo, em parte, a liminar pleiteada, para determinar que a parte impetrada permi-
ta a inscrição do impetrante no processo seletivo par ao curso de Oficial Auxiliar da Polícia Militar do 
Estado da Bahia, independente da comprovação exigida no item 3.5, alínea “d”, do Edital IEP/CPCP 
nº 024/06/2016.”

Os Impetrantes tentam, em verdade, convencer este Relator sobre a necessidade de conceder limi-
nar, pois já estariam realizando o Curso de Formação, alegadamente por força da decisão proferida pelo 
Juízo Plantonista nestes autos, quando em verdade o Estado estava a cumprir decisão previamente proferi-
da nos autos do Processo n.º 0554881-90.2016.8.05.0001, que inclusive veio a ser julgado improcedente no 
dia 07/03/2018, encontrando-se atualmente em fase recursal, face à Apelação interposta pelos Impetrantes.

Logo, a petição e documentos colacionados às fls. 252/314 não refletem a verdade, desde quan-
do tentam os Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson Santos Borges valer-se de medida li-
minar proferida em outro processo para o fim de demonstrar que possuem direito líquido e certo que 
veio a ser violado.

A própria documentação trazida pelos Acionantes não deixa pairar dúvidas, quando a todo 
momento informa que foram considerados aptos por estarem sub judice, fazendo inclusive menção ao 
processo n.º 0554881-90.2016.8.05.0001.

Feitas estas ponderações, observo que não se mostra viável no presente caso a antecipação dos 
efeitos da tutela, em razão da total ausência de demonstração da probabilidade do direito pretendido 
e da verossimilhança das alegações contidas na Exordial.

De igual modo, encontra-se em análise a legislação aplicável ao caso em apreço, para fins de 
definição sobre possuírem ou não os Impetrantes o suposto direito líquido e certo de participarem do 
Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, o que será feito a seguir.

Indefiro, pois, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Do mérito.
O Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei 12.016/2009, que em seu art. 1º preceitua 

o seguinte:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (grifei)

Note-se que a Lei é clara ao definir que a segurança somente deve ser concedida na hipótese 
de ato praticado de forma ilegal ou com abuso de poder.

Analisando as razões debatidas neste mandamus, observo que a pretensão dos Impetrantes 
era inscrever-se no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM/2016, 
sem cumprirem, entretanto, o regulamento constante no item 3.1.1, alínea “b”, do Edital IEP/CPCP n.º 
024/06/2016 (fls. 69/86).

Referido item possui o seguinte teor:

3.1.1 – Os candidatos inscritos deverão reunir as seguintes condições:
(omissis)
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b) Ter concluído com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS);

Defendem os Acionantes, para tanto, que o item 3.5 do Edital, em sua alínea “d”, contém per-
missivo para que os candidatos que ainda não possuam o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
(CAS) também possam inscrever-se no Curso de Formação, ao dispor da seguinte forma:

3.5 – São documentos necessários à inscrição:
(omissis)
d) Original e cópia do certificado de conclusão com aproveitamento no Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos (CAS), ou comprovante de matrícula no CAS 2016.1, ou ainda, que esteja realizando proces-
so seletivo para o CAS 2016.2;

Ora, em princípio nota-se a existência de possíveis regras antagônicas no mesmo Edital, ao 
impedir a inscrição do candidato que não tenha concluído o CAS e logo em seguida permitir a inscri-
ção até mesmo daqueles que ainda estejam realizando processo seletivo para o CAS 2016.2.

Verifico, porém, que o processo seletivo em comento é regido pelo Decreto n.º 16.300, de 27 
de agosto de 2015, que apresenta o seguinte teor normativo:

Art. 4o - A admissão no CFOAPM será regida por edital específico, observando-se as seguintes etapas 
sucessivas e eliminatórias:
I - inscrição:
a) para 50% (cinquenta por cento) das vagas, pelo critério de antiguidade, destinadas à graduação de 
Subtenente;
b) para as demais vagas, por meio de realização de prova de desempenho profissional intelectual, des-
tinadas às graduações de Subtenente e 1ºSargento;
II - exames pré-admissionais:
a) exames de saúde física e mental;
b) Teste de Aptidão Física;
III - matrícula.
§ 1º - A inscrição será aberta para todos os ocupantes de graduações de Subtenente e 1º Sar-
gento que tiverem concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
- CAS. (grifei)

Referida norma em verdade repete outras que vigoraram anteriormente, que sempre defi-
niram ser requisito para matrícula a conclusão do CAS. Claro exemplo encontra-se no Decreto n.º 
9.350/2005, que assim preceitua:

Art. 4º - São requisitos para matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar 
- CFOAPM:
I - ser Sargento PM;
II - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento – CAS; (grifei)

Este Tribunal, inclusive, já manifestou-se em outras oportunidades sobre o tema, tendo firmado o 
entendimento de que é legal a exigência do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos para fins de promoção.

Cito, como exemplo, recentes julgados desta Corte, que resultaram nas seguintes Ementas:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA LEGAL DO DE-
CRETO ESTADUAL N.º 16.300/15, QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADUAL N.º 7.999/01. PRE-
LIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILI-
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TAR E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO NÃO CONFIGURADO. EDITAL QUE APENAS REPRODUZIU O DISPOSTO NA NOR-
MA. DIREITO IMPETRAÇÃO CONTRA EM LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266, 
DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA.
(omissis)
3. O Edital IEP/CPCP n.º 24/06/2016 não inovou ao estabelecer os critérios para ingresso no Curso de 
Formação. Em verdade, trata-se tão somente de mera reprodução ao quanto disposto no Decreto Esta-
dual n° 16.300/2015, que regulamentou a Lei Estadual n.º 7.990/01.
4. É de se notar a total inadequação da via eleita, pois claramente se trata de impetração contra lei em 
tese, o que não é possível, conforme a Súmula n.º 266, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que não 
cabe mandado de segurança contra lei em tese, o que é reforçado pela jurisprudência da corte máxima.
(Mandado de Segurança 0018015-46.2016.8.05.0000, Relator(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, 
Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 27/03/2018)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MA-
TRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DA BAHIA - CFOAPM SEM A CONCLUSÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE 
SARGENTO - CAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPEN-
SIVO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO EDITALÍCIO. PRÉVIA PARTICIPA-
ÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTO - CAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
EXIGÊNCIA FUNDADA NA LEI N.º 7.990/2001 E NO DECRETO N.º 16.300/2015. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE FLS. 106/107. AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento 0000090-03.2017.8.05.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, 
Primeira Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018)

Concluo, diante destas informações, que a Administração agiu no presente caso em restrito 
cumprimento ao referido Edital IEP/CPCP n.º 024/06/2016, e à legislação aplicável à espécie, notada-
mente o Decreto n.º 16.300, de 27 de agosto de 2015.

Obviamente deve-se considerar que o Edital não pode conter regras diferentes daquelas defi-
nidas pelo Decreto que autorizou a abertura do processo seletivo.

A análise do Edital, assim, não pode dissociar-se do estudo das normas que autorizaram a 
sua edição, sob pena de chegar-se a uma interpretação que não espelha exatamente o esperado pelo 
legislador, face ao risco de favorecimento ou prejuízo aos interessados.

No caso em apreço está claro que o ato apontado como coator encontra embasamento em Edi-
tal elaborado na forma determinada por Lei e Decreto vigentes. A conclusão óbvia, assim, é a de que 
os Impetrados não agiram de forma ilegal.

Inexiste, portanto, qualquer ato coator no caso concreto, por não estar caracterizada a ilegali-
dade ou o abuso de poder, tampouco violação a direito líquido e certo dos Impetrantes, na medida em 
que não preenchem os critérios legais para participar do curso de formação pretendido.

Cabe ainda acrescentar, com relação aos Impetrantes Temerson Silva de Jesus e Acledson 
Santos Borges, que embora defendam a sua aptidão para participar do Curso, não se produziu nos 
autos qualquer demonstração da prévia realização do Curso de Formação de Sargentos, não estando 
cumprido, pois, um dos requisitos para ingresso no CFOAPM/2016.

Saliento também que o enunciado da Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal é claro ao 
dispor que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Por todos os fundamentos aqui expendidos, é notória a falta de interesse processual dos ora 
Impetrantes e inteiramente inadequada a via mandamental.

Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, DENEGO A SEGURANÇA 

pretendida, com esteio nos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do Código de 
Processo Civil.
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*****

(TJBA –  Mandado de Segurança nº 8009234-25.2010.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 04/04/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO 
MILITAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE 
INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 
PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADICIO-
NAL NOTURNO. PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI. INEXISTÊNCIA 
DE ATO COATOR. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGO A 
MENOR QUE O DEVIDO. CÁLCULO SOBRE O SOLDO E A GAP. INTELI-
GÊNCIA DA LEI 7.990/2001 E DECRETO N.º 8.095/2002. NECESSIDADE DE 
ADEQUAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É o Secretário da Administração parte legítima para compor o polo passivo da 
demanda, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou o regimento da Secretaria 
da Administração, que atribui como sua competência formular a executar a política 
de recursos humanos, previdência e assistência aos servidores públicos estaduais.
2. De igual modo, por força do Decreto Estadual 7.796/2000, que aprovou a estru-
tura da Polícia Militar do Estado da Bahia, é competência do Comandante Geral da 
PMBA a edição de atos regulamentares da Corporação, o que o torna parte legítima 
para figurar na lide.
3. Afasta-se também no caso concreto a tese de falta de interesse processual, na 
medida em que a falta de regulamentação do adicional de periculosidade para os po-
liciais militares é fato que confunde-se com o próprio mérito da Demanda, na qual o 
Impetrante visa demonstrar a viabilidade da concessão.
4. O presente mandamus visa a concessão do adicional de periculosidade de forma 
direta, sem observar, contudo, a regra prevista no Decreto 9.967/2006, que exige 
como requisito prova documental feita por profissional especializado que ateste o 
trabalho exercido em condições perigosas ou insalubres.
5. Inexistindo nos autos demonstração neste sentido e considerando que a via estreita 
do mandado de segurança não admite dilação probatória, está caracterizada no caso 
concreto a falta de prova pré-constituída, o que inviabiliza a concessão do pleito.
6. O adicional noturno, por sua vez, está sendo concedido pelos Impetrados nos 
exatos termos do art. 109, da Lei 7.990/2001, que determina o seu cálculo tão apenas 
sobre o soldo. Inexistindo previsão legal de pagamento sobre a soma do soldo e GAP, 
não está caracterizada a ilegalidade ou abuso de poder dos Impetrados, tampouco 
direito líquido e certo a ser protegido.
7. Quanto ao adicional de horas extraordinárias, está comprovado nos autos o pa-
gamento a menor que o determinado pelo art. 108, da Lei 7.990/2001 c/c o art. 7º, 
parágrafo único, do Decreto n.º 8.095/2002, configurando-se, assim, a prática de ato 
ilegal pelos Impetrados.
8. Impõe-se no presente caso, assim, a determinação para pagamento das horas ex-
tras conforme a Lei, com acréscimo de 50% sobre a hora trabalhada, calculada so-
bre a soma do soldo e da GAP, com reflexos patrimoniais a partir da impetração do 
mandamus.
9. Segurança concedida parcialmente.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A 
SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO
Vistos.
Cuidam os autos de Mandado de Segurança interposto por Sindoval de Almeida Macedo Jú-

nior, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Administração e ao Comandante do Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado da Bahia, trazendo como matéria de fundo a omissão com relação ao 
pagamento de adicionais noturno e de periculosidade.

Narra que apesar da Edição da Lei 7.990/2001, o adicional de periculosidade nunca foi regula-
mentado ou pago, fato que lhe ocasiona prejuízos.

Aduz, por outro lado, que não vem sendo remunerado pelo serviço extraordinário e noturno de 
forma adequada, pois o cálculo é efetuado tomando-se por base apenas o soldo, sem considerar a Gra-
tificação de Atividade Policial (GAP). Desta forma, percebe sempre valor menor que o efetivamente 
devido, por estar sendo adotado um método errôneo para quantificação.

Formulou, assim, pedido de condenação dos Impetrados ao pagamento mensal das horas ex-
tras calculadas com 50% a mais e cálculo de 180 horas menais, do adicional noturno sobre a remune-
ração total, SOLDO e GAP, bem como o adicional de periculosidade de 30% sob SOLDO E GAP na 
mesma conta e época da remuneração mensal.

Não foi formulado pedido de antecipação da tutela.
As despesas processuais foram recolhidas e posteriormente complementadas (ID 1685144).
O Estado da Bahia interveio no feito (ID 2103565), arguindo inicialmente preliminar de ilegitimi-

dade passiva do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar. Defende também 
que a via eleita é inadequada, pois a inexistência de regulamento sobre o adicional de insalubridade invia-
biliza o pagamento do referido adicional, inexistindo, pois, direito líquido e certo a ser protegido.

No mérito, defende a licitude da forma de pagamento do adicional noturno definida pelo art. 
109, do Estatuto da Polícia Militar da Bahia, e a inocorrência de qualquer ato lesivo praticado pelos 
Impetrados. Quanto ao Adicional de Periculosidade, sustenta que a falta de regulamentação não cria 
para o Impetrante o direito ao recebimento da referida vantagem.

Segundo os seus fundamentos, muito embora a Lei 7.990/2001 tenha criado o direito ao adi-
cional de remuneração para as atividades perigosas, tal norma não tem eficácia imediata, estando 
pendente de uma regulamentação específica, que defina critérios para configuração e definição dos 
valores da vantagem que prevê.

Salienta que o art. 107, do Estatuto da Polícia Militar, deixa clara a necessidade de regulamen-
tação, ao assim dispor:

Art. 107. Os policiais militares que trabalharem com habitualidade em condições insalubres, perigosas 
ou penosas farão jus ao adicional correspondente, conforme definido em regulamento.

Por outro viés, defende que inexistem condições excepcionais que justifiquem o pagamento do 
adicional pretendido, inexistindo no presente caso prova pré-constituída dos fatos narrados na Exor-
dial. Justifica este raciocínio baseado no fato de que os profissionais foram aprovados em concurso 
para a carreira de policial militar, cientes de a função por eles exercida seria de segurança pública. 
Desta forma, não é o simples fato de trabalharem em condições perigosas que dá ensejo à percepção 
de qualquer vantagem sob este fundamento.
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Refuta ainda os pedidos de horas extras e adicional noturno, apontando inicialmente a inexa-
tidão dos cálculos e informando que o foram elaborados de forma contrária às normas aplicáveis e in-
formando que a contagem das horas extras segue rigorosamente o quanto previsto na Lei de regência.

Por outro lado, formula comentários à forma utilizada pelo Impetrante para quantificar as 
horas extras, que segundo eles deve incidir sobre o soldo e a GAP. Segundo o Estado da Bahia, 
tal forma de contagem encontra óbice intransponível na própria Constituição Federal, quando 
em seu art. 37, XIV, veda a acumulação de acréscimos pecuniários para a concessão de novos 
acréscimos ulteriores.

Por fim, traz à análise questão sobre a separação de poderes e a competência privativa dos 
Estados para legislarem sobre pessoal e sua remuneração, além da falta de previsão orçamentária, o 
que afronta o art. 169, da Constituição Federal.

Pugna, desta forma, pela denegação da segurança.
O Secretário da Administração e o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da 

Bahia encaminharam informações, conforme ID 2150955.
O Ministério Público apresentou Promoção (ID 2180126). Inicialmente opinou pelo afasta-

mento da preliminar de ilegitimidade passiva, por serem o Secretário da Administração e o Coman-
dante Geral do Corpo de Bombeiros Militar as autoridades responsáveis pelo ato impugnado, cabendo 
a eles o gerenciamento da folha de pessoal, sendo, portanto, partes legítimas para figurar no polo 
passivo da Ação mandamental.

De igual modo, sugere o afastamento da preliminar de inadequação da via eleita, por ser o 
Mandado de Segurança o remédio constitucional adequado para se contestar ato praticado por autori-
dade dita coatora, desde que possível a apresentação de prova pré-constituída, bem como a existência 
de direito líquido e certo.

No mérito, informa que a Lei 7.990/2001, embora assegure o adicional de função, condiciona 
a sua aplicação a regulamento, até então inexistente.

Salienta que a Lei reconhece o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres 
ou perigosas, como direito dos policiais, na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis.

Esclarece que o Decreto 9.967/2006, que regulamenta a periculosidade do servidor público, 
dispõe em seu art. 6º que “caberá à Coordenação de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho, mediante laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho, devidamente 
habilitados, atestar o exercício de condições de insalubridade e periculosidade, indicando, quando 
cabível, o grau de risco correspondente.

Utilizando o referido regulamento, opina no sentido de que a concessão do adicional de pe-
riculosidade está condicionada à comprovação, através de laudo técnico emitido por engenheiro de 
segurança do trabalho ou médico do trabalho (prova tarifária), das condições e do grau de periculo-
sidade da atividade exercida, o que significa que há necessidade de dilação probatória, o que é inad-
missível em sede de mandamus.

Quanto ao adicional noturno e horas extras, narra que o Impetrante deixou de juntar ao Feito 
documentos que apontem a incorporação somatória de tais verbas, limitando-se a colacionar alguns 
contracheques, não sendo possível a verificação in loco do apontado ato coator.

De acordo com o seu Parecer, a averiguação da alegada ilegalidade depende de comprovação 
líquida, da qual não se desincumbiu o Impetrante. Logo, para apuração dos fatos narrados, seria ne-
cessária a realização de perícia, prova incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

Pugna, desta forma, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela denegação da segurança.
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VOTO
Tratam os autos de Ação Mandamental que objetiva a concessão de uma segurança que ga-

ranta ao Impetrante, Bombeiro Militar, o pagamento de horas extras, adicional noturno e adicional de 
periculosidade.

O Estado da Bahia, intervindo no Feito, arguiu inicialmente preliminar de ilegitimidade do 
Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar, para compor o polo passivo 
da Demanda, e também de inadequação da via eleita, face à inexistência de regulamento sobre o adi-
cional de insalubridade, fato que inviabiliza o pagamento do referido adicional.

Cumpre-me, portanto, antes de apreciar o mérito, analisar as referidas preliminares.

Preliminar - Da ilegitimidade passiva dos Impetrados.
Deve ser afastada a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que 

incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão 
de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou 
o Regimento da Secretaria da Administração, estatuindo, dentre outras normas, o seguinte:

Art. 1º - A Secretaria da Administração - SAEB, criada pela Lei Delegada nº 63, de 01 de junho de 
1983, e reorganizada pelas Leis nº 6.074, de 22 de maio de 1991, nº 6.932, de 19 de janeiro de 1996, nº 
7.141, de 30 de julho de 1997, nº 7.249, de 07 de janeiro de 1998, e modificada pelas Leis nº 7.435, de 30 
de dezembro de 1998, nº 7.936, de 09 de outubro de 2001, nº 8.485, de 13 de novembro de 2002, nº 8.628 
, de 05 de junho de 2003, nº 8.830, de 14 de outubro de 2003, nº 8.882, de 04 de novembro de 2003, nº 
9.424, de 27 de janeiro de 2005, nº 9.436, de 23 de março de 2005, nº 9.528, de 22 de junho de 2005, e 
nº 10.955, de 21 de dezembro de 2007, tem por finalidade planejar, coordenar, executar e controlar as 
atividades de administração geral, de modernização administrativa e de informatização, bem como 
formular e executar a política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públi-
cos estaduais, de processamento de dados e de desenvolvimento dos serviços públicos.
Art. 2º - Compete à Secretaria da Administração:
I - estabelecer diretrizes e propor normas de administração geral, coordenando a execução de ativi-
dades dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual em matéria de recursos humanos, 
material, patrimônio e encargos auxiliares; (grifei)

Quanto à arguição de ilegitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar, esclareço que o 
art. 27, I, “f”, do Decreto Estadual 7.796/2000, que aprovou a Organização Estrutural e Funcional da 
Polícia Militar do Estado da Bahia, disciplina que é de sua competência a edição de atos regulamen-
tares da Corporação, ao assim dispor:

Art. 27 - Aos titulares dos cargos em comissão, além do desempenho das atividades concernentes aos 
Sistemas Estaduais, definidos em legislação própria, cabe o exercício das atribuições gerais e especí-
ficas a seguir enumeradas:
I - Comandante Geral:
(omissis)
f) submeter à aprovação do Governador do Estado os atos regulamentares da Corporação.
Por outro lado, convém esclarecer que é o Comandante Geral da Polícia Militar a autoridade superior 
hierárquica ao Impetrante, possuindo poderes para praticar atos que interfiram em suas esferas jurídi-
cas, o que o torna parte legítima para compor o polo passivo do presente mandamus.

Rejeito, pois, as prefaciais.

Preliminar - Da Inadequação da via eleita.
Também não deve prevalecer esta preliminar, que em verdade equivale à tese de falta de 
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interesse processual. Visa o Impetrante exatamente um provimento judicial que lhe garanta o pa-
gamento do adicional de insalubridade, que vem sendo negado pelos Impetrados ao argumento de 
falta de regulamentação.

Observando a presente situação, constato que a preliminar confunde-se com o próprio mérito 
da Ação Mandamental, o que me motiva a afastá-la.

Do mérito.
Do adicional de periculosidade.
Almeja o Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o pagamento das 

horas extras e do adicional noturno, ambos incidentes sobre a remuneração total, composta pelo 
Soldo e GAP, e também do adicional de periculosidade, dada a natureza do trabalho e regula-
mento da Portaria n.º 02 – COLOG, de 10/02/2014 (Ministério do Exército) à mesma época da 
remuneração mensal.

Pleiteia também a verba devida desde impetração do Mandado de Segurança, e vincendas até 
o seu efetivo desligamento ou aposentadoria.

Sobre o adicional de periculosidade, o Impetrante sustenta a existência do direito líquido e 
certo à percepção, em razão do art. 92, “p”, da Lei 7.990/2001, c/c o art. 86, do Estatuto do Servidor 
Público do Estado da Bahia, informando ser notório o risco de vida que os profissionais militares 
sofrem durante o exercício da atividade.

É incontroverso o fato de haver previsão, no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da 
Bahia (Lei 7.990/2001) de concessão do adicional de periculosidade, na forma a seguir transcrita:

Art. 92 - São direitos dos Policiais Militares:
V - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação peculiares:
p) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na mesma for-
ma e condições dos funcionários públicos civis; (grifei)

A regulamentação referida no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, citado, encontra-
-se no Decreto n.º 9.967/2006, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculo-
sidade para os servidores públicos dos órgãos da administração direta, das autarquias e fundações do 
Poder Executivo Estadual.

O Decreto em comento regula não apenas a forma de concessão dos adicionais, mas também 
os requisitos necessários à obtenção do benefício, dentre os quais a existência de laudo atestando o 
exercício de condições de insalubridade e periculosidade, na seguinte forma:

Art. 6º - Caberá à Coordenação de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, me-
diante laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, 
devidamente habilitados, atestar o exercício de condições de insalubridade e periculosidade, in-
dicando, quando cabível, o grau de risco correspondente. (grifei)
§ 1º - O processo de apuração da insalubridade ou periculosidade deverá ser instruído com informa-
ções detalhadas das atividades desenvolvidas pelo servidor e do respectivo ambiente de trabalho, que 
deverão ser firmadas pelo superior hierárquico imediato.
§ 2º - As informações referidas no parágrafo anterior deverão estar resumidamente contidas no laudo 
pericial, com o visto da chefia imediata do servidor.

Não se nega o fato de que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, em seu 
art. 86, garante aos funcionários que laborem em condições ou locais considerados insalubres o rece-
bimento do adicional. Todavia, em seu art. 88, traça os requisitos para a concessão, da seguinte forma:
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Art. 88 - Na concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas serão 
observadas as situações previstas em legislação específica. (grifei)

Tal norma remete-nos ao Decreto n.º 9.967/2006, já citado anteriormente, o que equivale a 
dizer que o adicional não é concedido de forma automática, mas depende de laudo especializado que 
ateste a condição de insalubridade ou periculosidade.

O Impetrante, por sua vez, postula a concessão da vantagem de forma direta, com base no art. 
86, da Lei 6.677/1994, sem observar o teor do art. 88, do mesmo diploma legal e as regras do Decreto 
9.967/2006. Deixou, porém, de trazer a este Juízo qualquer prova documental que ateste o trabalho 
exercido em condições perigosas ou insalubres.

É sabido que a via estreita do Mandado de Segurança não admite dilação probatória, o que 
torna inviável a demonstração do cumprimento de todos os requisitos legais para a concessão do adi-
cional nesta Demanda.

A Lei de fato garante abstratamente ao Impetrante o direito à percepção do adicional de peri-
culosidade. É preciso, porém, que haja demonstração do exercício em condições perigosas e o devido 
processo na forma definida pelo Decreto 9.967/2006, para somente então estar caracterizado o direito 
líquido e certo à percepção da gratificação, podendo o Poder Judiciário, neste caso, atuar caso se con-
figure a prática de ato ilegal da Administração ao apreciar o pedido administrativo.

Com base no quanto acima exposto, constato que não se produziu nestes autos prova pré-cons-
tituída do alegado direito ao adicional de periculosidade.

Das horas extras e adicional noturno.
Inicialmente verifico que o Impetrante já percebe as verbas denominadas horas extras e adi-

cional noturno. Insurge-se, todavia, com relação à forma adotada pelos Impetrados para o cômputo 
dos valores, que é feito tão apenas com relação ao Soldo.

Defende que em verdade as referidas verbas deveriam ser calculadas levando-se em conside-
ração o Soldo e a GAP, na mesma forma utilizada pelas autoridades apontadas como coatoras para 
realizar descontos, a exemplo de FUNPREV, PLANSERV e Imposto de Renda.

Analisando a manifestação feita pelo Estado da Bahia nos autos, observo que os Impetrados 
efetivamente não vêm calculando as Horas Extraordinárias sobre o soldo e a GAP, sob o fundamento 
de que há óbice intransponível para aplicação do art. 108, da Lei 7.990/2001.

Segundo as razões do Estado da Bahia, o art. 37, XIV, da Carta Magna, veda o cálculo na 
forma estabelecida na norma acima referida, ao dispor que “os acréscimos pecuniários perce-
bidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de 
acréscimos ulteriores.”

Em outras palavras, defende o Estado que vem seguindo a ordem emanada da Constitui-
ção Federal para o fim de evitar a concessão de gratificações em cascata.

O art. 108, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, porém, estabelece o 
seguinte:

Art. 108 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em 
relação à hora normal de trabalho, incidindo sobre o soldo e a gratificação de atividade policial ou 
outra que a substitua, na forma disciplinada em regulamento.

Em igual sentido, o Decreto n.º 8.095/2002 dispõe que:

Art. 7º - A remuneração do serviço extraordinário compreenderá o valor da hora normal, acrescido de 
50% (cinqüenta por cento).
Parágrafo único - Para cálculo do valor da hora normal será considerado o soldo atribuído ao pos-
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to ou graduação do beneficiário e a gratificação de atividade policial por ele percebida, adotando-
-se o coeficiente mensal que resulte em carga horária semanal de 40 ou 30 horas a que o beneficiário 
esteja submetido. (grifei)

Nos termos da Lei e Regulamento acima referidos, possuem os policiais militares direito lí-
quido e certo de receber o equivalente a 50% sobre a hora normal trabalhada, calculada sobre a soma 
do soldo e da GAP, toda vez que prestar serviço extraordinário.

Analisando os contracheques colacionados a estes autos e considerando o teor das informa-
ções prestadas pelo Estado da Bahia, é possível verificar que o pagamento está sendo feito a menor 
do que o efetivamente devido.

Saliento que diferentemente do quanto alegado pelo Estado, não existe incompatibilidade en-
tre as normas que regulam o pagamento do serviço extraordinário e a Carta Magna, notadamente se 
considerarmos o teor do art. 39, § 3º, que assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos, por 
força do disposto no art. 7º, XVI, a remuneração do serviço extraordinário.

Não se pode olvidar, também, que o adicional de hora extra possui natureza de parcela salarial, 
daí porque deve incidir sobre todas as verbas percebidas pelo servidor. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. SALÁRIO – MATER-
NIDADE. HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PE-
RICULOSIDADE. NATUREZA JURÍDICA. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. 
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTER-
PRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1. Fundando-se o Acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucio-
nal, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar 
competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a 
competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação 
infraconstitucional.
2. Precedentes jurisprudenciais: REsp 980.203/RS, DJ 27.09.2007; AgRg no Ag 858.104/SC, DJ 
21.06.2007; AgRg no REsp 889.078/PR, DJ 30.04.2007; REsp 771.658/PR, DJ 18.05.2006.
3. O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da 
contribuição previdenciária.
4. As verbas recebidas a título de horas extras, gratificação por liberalidade do empregador e 
adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno possuem natureza remuneratória, sendo, 
portanto, passíveis de contribuição previdenciária.
5. Consequentemente, incólume resta o respeito ao Princípio da Legalidade, quanto à ocorrência da 
contribuição previdenciária sobre a retribuição percebida pelo servidor a título de adicionais de insa-
lubridade e periculosidade.
6. Agravo regimental parcialmente provido, para correção de erro material, determinando a correção 
do erro material apontado, retirando a expressão “CASO DOS AUTOS” e o inteiro teor do parágrafo 
que se inicia por “CONSEQUENTEMENTE”. (fl. 192/193).
(AgRg no Ag 1330045/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, 
DJe 25/11/2010) (grifei)

Ora, se estamos a tratar de verba de natureza salarial, está equivocado o entendimento ma-
nifesto pelo Estado da Bahia, desde quando não estamos tratando de gratificação sobre outra grati-
ficação, mas apenas de remuneração decorrente do serviço prestado. Logo, o cálculo deve levar em 
consideração o soldo e a GAP, da mesma forma que a remuneração normal do Policial.

Destaco ainda, com relação ao argumento de ofensa ao princípio da separação dos poderes, 
que está o Poder Judiciário atuando na sua competência de corrigir quaisquer ilegalidades praticadas 
pela Administrança Pública.

Por outro lado, não se está criando gratificação, em substituição ao Poder Legislativo, mas 
apenas determinando-se a correta implementação das normas vigentes, propiciando ao servidor um 



272

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

direito já assegurado pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e Estatuto da Polícia Mi-
litar do Estado da Bahia.

Sobre a tese de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, por ausência de previsão orçamen-
tária para o aumento requerido, a própria LRF, em seu art. 19, § 1º, IV, define que as restrições sobre 
as despesas com pessoal não incidem quando decorrerem de decisões judiciais. Este, inclusive, é 
entendimento já manifesto pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa a seguir transcrita:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DOS EFEITOS REMUNERATÓ-
RIOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 420/2010. LEI DE RESPONSABILIDADE FIS-
CAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mormente os relaciona-
dos às despesas com pessoal de ente público, não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos 
subjetivos dos servidores (e.g.: AgRg no AgRg no AREsp 86.640/PI, Rel. Ministro BENEDITO GON-
ÇALVES, DJe 09/03/2012; AgRg no RMS 30.359/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
DJe 11/10/2012).
2. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também 
não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000 
(v.g.: AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18/03/2013; AgRg 
no Ag 1370477/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/04/2012).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1425832/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Constato, assim, que está caracterizado o direito líquido e certo do Impetrante de receber as 
horas extras nos moldes delineados no art. 108, da Lei 7.990/2001, c/c o art. 7º, parágrafo único, do 
Decreto n.º 8.095/2002.

Quanto ao adicional noturno, verifico que o regramento encontra-se no art. 109, da Lei 
7.991/2001, que assim preceitua:

Art. 109 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um dia e 
cinco do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de cinquenta por cento sobre o soldo na forma 
da regulamentação correspondente.
Parágrafo único - Tratando-se de serviço extraordinário, o acréscimo a que se refere este artigo incidi-
rá sobre a remuneração prevista no artigo anterior.

Trata-se de disposição legal que determina o acréscimo de 50% tão apenas sobre o soldo, 
devendo ser calculado também sobre a GAP tão somente nos casos de serviço extraordinário em 
horário noturno.

Considerando esta informação, constato que o pagamento de adicional noturno com base na soma 
do soldo e na GAP não possui amparo legal, inexistindo na espécie, portanto, violação a direito líquido e 
certo do Impetrante, por inexistirem neste ato administrativo os elementos ilegalidade ou abuso de poder.

Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de CONCEDER 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida, tão somente para determinar aos Impetrados que 
promovam o cálculo das horas extraordinárias eventualmente devidas ao Impetrante considerando-se 
o somatório do Soldo e da Gratificação de Atividade Policial – GAP, observando-se os efeitos patri-
moniais decorrentes desta Sentença desde a impetração do mandamus.

*****
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(TJBA – Mandado de Segurança nº 8017156-20.2018.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relator: Des. 
Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 03/06/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI Nº 
07/2018. DESATIVAÇÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PES-
SOAIS NATURAIS COM FUNÇÕES NOTARIAIS DO DISTRITO DE PILAR. 
ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER 
JUDICIÁRIO DO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DESATI-
VAÇÃO QUE OCORREU APÓS 04 (QUATRO) MESES DESDE O INÍCIO 
DO FUNCIONAMENTO DA SERVENTIA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL 
DA JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE JAGUARARI E DO 
CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR À PERMANÊNCIA DO 
CARTÓRIO NO DISTRITO DE PILAR. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILI-
DADE ECONÔMICA DA SERVENTIA. IRRAZOABILIDADE DA DESATI-
VAÇÃO DO CARTÓRIO. PRETENSÃO AUTORAL QUE MERECE SER AL-
BERGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO 
DA SEGURANÇA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8017156-

20.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, HUMBERTO SANTOS DE MORAES 
LIMA, e, como Impetrados, a DESEMBARGADORA CORREGEDORA GERAL DE JUSTI-
ÇA e o DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA para determinar aos 
Impetrados que reativem o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais com Funções Notariais 
do Distrito de Pilar da Comarca de Jaguarari/BA, designando, em caráter excepcional e provisório, o 
Impetrante para responder pela referida serventia, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto 
do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HUMBERTO SAN-

TOS DE MORAES LIMA contra ato dito ilegal atribuído à DESEMBARGADORA CORREGE-
DORA GERAL DE JUSTIÇA, em conjunto com o DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS 
COMARCAS DO INTERIOR, ambos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Relata o Impetrante que é titular do 2º Ofício de Imóveis da Comarca de Senhor do Bonfim/
BA, sendo designado, em caráter excepcional e provisório, para responder pelo Cartório do Registro 
Civil das Pessoas Naturais com Funções Notariais do Distrito do Pilar da Comarca de Jaguara-
ri, até ulterior deliberação ou efetivo provimento do cargo de titular da unidade, conforme disposto 
na Portaria nº CCI 140/2018-GSEC, publicado no DJe de 18 de janeiro de 2018.

Salienta que o Cartório de Registro Civil das Pessoais Naturais com Funções Notariais do 
Distrito de Pilar, criado pela Lei nº 10.845 de 27 de novembro de 2007, nunca tinha sido ativado e so-
mente foi instalado em 06/02/2018, após a designação do Impetrante, conforme ata de instalação 
que anexa aos autos.

Todavia, informa que foi publicado no DJe de 03/07/2018 o Provimento Conjunto CGJ/
CCI nº 07/2018, que determinou a imediata desativação das serventias vagas e que se mostravam 
inviáveis, no qual foi incluído em lista do Anexo 01, o Cartório de Registro Civil das Pessoais 
Naturais com Funções Notariais do Distrito de Pilar.
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Registra que um dos fundamentos do referido provimento, é que existem centenas de 
Serventias Extrajudiciais deficitárias funcionando sem um mínimo de viabilidade financeira, 
o que tem demandado elevado gasto com o pagamento de rendas mínimas, comprometendo a 
saúde financeira do Fundo Especial de Compensação do Estado da Bahia – FECOM.

Entretanto, alega que a serventia em questão foi instalada há poucos meses, não existindo 
parâmetros que comprovem a sua inviabilidade.

De outro giro, esclarece que a referida desativação também teve por fundamento o pa-
rágrafo 1º do artigo 7º da Resolução nº 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe 
que, sempre que necessário e por meio de decisão fundamentada, serão propostas as providên-
cias previstas no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.935/94.

E acrescenta: “ainda na alínea f, parágrafo 2º, artigo 7º, da Resolução nº 80, de 09.06.2009, 
do Conselho Nacional de Justiça, que a fim de garantir o fácil acesso da população ao serviço de re-
gistro civil das pessoas naturais, as unidades vagas existentes nos municípios devem ser mantidas e 
levadas a concurso público de provas e títulos. No caso de não existir candidato, e for inconveniente 
para o interesse público a sua extinção, será designado para responder pela unidade do serviço vaga 
o titular da unidade de registro mais próxima, podendo ser determinado o recolhimento do acervo 
para a sua sede e atendendo-se a comunidade interessada mediante serviço itinerante periódico, até 
que se viabilize o provimento da unidade vaga.”.

Segue elencando as razões pelas quais entende que o Cartório é viável, bem como os prejuízos 
que a sua desativação acarretará ao Impetrante.

Ante o exposto, requer seja determinado aos Impetrados que reativem o Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais com Funções Notariais do Distrito de Pilar da Comarca de Jaguarari/BA, 
designando, em caráter excepcional e provisório, o Impetrante para responder pela referida serventia.

Em decisão de ID 1681874 foi deferido o pleito liminar, para “determinar a suspensão do ato 
impugnado, determinando aos Impetrados que reativem o Cartório de Registro Civil das Pessoas Na-
turais com Funções Notariais do Distrito de Pilar da Comarca de Jaguarari/BA, designando, em ca-
ráter excepcional e provisório, o Impetrante para responder pela referida serventia, até o julgamento 
definitivo deste writ.”.

A CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA salientou que a Comarca de Jaguarari não es-
tava no seu âmbito de competência, razão pela qual as informações deveriam ser prestadas pelo Des. 
Corregedor das Comarcas do Interior. (ID 1737986).

Por seu turno, o CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR prestou suas infor-
mações (ID 1853759), asseverando que não se opõe à segurança buscada no presente mandamus, 
enfatizando, apenas, que, quando da emissão do ato ora atacado, teria ponderado com a eminente 
Corregedora Geral, a necessidade do exame de casos singulares, como o do Distrito de Pilar.

Destaca, ainda, a viabilidade econômica da serventia, aduzindo que que eventual itinerância 
serviçal, ante as peculiaridades locais, em especial a distância do Distrito de Pilar para Jaguarari - 
aproximadamente 70 km - não fará face às iminentes necessidades registrais e notariais do dito Po-
voado. Assim, assevera que o Poder Público deve proteger e amparar a população economicamente 
necessitada, assegurando-lhe os meios necessários para a garantia dos seus direitos.

O ESTADO DA BAHIA, interveio no feito (ID 1905491), pugnando pela denegação da se-
gurança, por entender que o mérito administrativo é inviolável, destacando que a necessidade de um 
Cartório de Registro de Pessoas naturais depende de análise de conveniência e oportunidade da Ad-
ministração Pública, por se tratar de questão interna corporis do Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 2006869), opinan-
do pela concessão da segurança, em razão da manifesta desarrazoabilidade da medida tomada pela 
Administração Pública.
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VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HUMBERTO SANTOS 

DE MORAES LIMA contra ato dito ilegal atribuído à DESEMBARGADORA CORREGEDO-
RA GERAL DE JUSTIÇA, em conjunto com o DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS CO-
MARCAS DO INTERIOR, ambos deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubs-
tanciado no Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 07/2018, que determinou a imediata desativação do 
Cartório de Registro Civil das Pessoais Naturais com Funções Notariais do Distrito de Pilar.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passa-se de logo ao exame do mérito.
Analisando detidamente o caso em comento, verifica-se que assiste razão ao ESTADO DA 

BAHIA quando defende que a decisão de desativar ou não a serventia trata-se de mérito administra-
tivo, inserindo-se, portanto, no âmbito de conveniência e oportunidade do gestor público.

Não obstante, é consabida a possibilidade de exercício de um controle do mérito administra-
tivo, em situações excepcionais, desde que haja substancial violação aos princípios da proporcionali-
dade e razoabilidade.

Como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, tal possibilidade decorre justamente do 
fato de o poder discricionário não se confundir com o poder arbitrário. Desse modo, a conformação 
dos atos decisórios pelo gestor deve guardar coerência com a ordem jurídica posta.

Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o agente estará agre-
dindo a ordem jurídica, pois estará se comportando fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em conse-
quência, é ilícito e por isso mesmo corrigível judicialmente.” (in Anulação do ato administrativo por 
desvio de poder. São Paulo: Malheiros, 2008).

Observa-se, desse modo, ser possível o controle pelo Judiciário do mérito da decisão adminis-
trativa, quando há manifesta desarrazoabilidade da medida tomada pela autoridade coatora.

Estabelecidas estas premissas, ao voltar-se à análise dos autos, cumpre destacar que a Lei nº 
8935/94, em seu art. 44, § 3º, facultou aos Estados da Federação, o exame do funcionamento de ser-
ventias registrais de pessoas naturais nos Distritos. Vejamos:

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade 
de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente 
proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da 
mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo Município ou de Município 
contíguo.
(…)
§ 3º Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede distri-
tal disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais.

Por sua vez, o Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do 
Estado da Bahia, aprovado por meio do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 01/2018, no art. 417, incisos 
II e IV, estabelece que “nos Municípios em que houver mais de um distrito, em cada sede distrital 
disporá no mínimo de um registrador civil das pessoas naturais, que acumulará funções notariais”, 
com serviço “prestado de modo eficiente e adequado, todos os dias de segunda à sexta-feira”.

Neste contexto, foi editado o Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 07/2018 (ID 1611344), que 
determinou a imediata desativação das serventias vagas e que se mostravam inviáveis, no qual foi 
incluído em lista do seu Anexo 01, o Cartório de Registro Civil das Pessoais Naturais com Funções 
Notariais do Distrito de Pilar da Comarca de Jaguarari, para o qual o Impetrante havia sido designado 
para responder interinamente.
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Ocorre que o Impetrante juntou aos autos substanciosos documentos com o fito de de-
monstrar a viabilidade do referido cartório, dentre os quais, destaca-se a manifestação da Juíza de 
Direito Titular da Comarca de Jaguarari/BA, Dra. Maria Luíza Nogueira Cavalcanti (ID 1611345), 
que se mostrou favorável à permanência do Cartório no Distrito em e-mail encaminhado ao Núcleo 
Extrajudicial.

Por oportuno, transcrevo o teor do referido e-mail:

“Em primeiro lugar, gostaria de informar que o Distrito de Pilar, há vários anos, vem manifestando seu 
pleito de sua emancipação, tamanha é a sua força econômica e política. O Distrito de Pilar possui muita 
infraestrutura, com agências de Bancos (Bradesco e Banco do Brasil) e de Correios, Casa Lotérica, 
Lojas especializadas como Boticário e a Mineração Caraíba, maior mineradora do nordeste, além de 
uma população de 15 mil habitantes.
Dito isso, destaco que o Provimento Conjunto nº 07/2018, publicado no DJE nº 2.171, de 03/07/2018 
determinou a extinção de algumas serventias extrajudiciais, dentre elas a serventia extrajudicial do 
Distrito de Pilar, nesta comarca de Jaguarari/BA.
O próprio Provimento Conjunto considera que a alínea f, § 2º do art. 7º da Resolução 80, de 09/06/2009 
do CNJ dispõe que, a fim de garantir o fácil acesso da população ao serviço de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, as unidades vagas existentes nos municípios devem ser mantidas e levadas a con-
curso público de provas e títulos. No caso de não existir candidato e for inconveniente para o interesse 
público com a sua extinção, será designado para responder pela unidade do serviço vago o titular da 
unidade do registro mais próxima, podendo ser determinado o recolhimento do acervo para a sua sede 
e atendendo-se a comunidade interessada mediante serviço itinerante periódico até que se viabilize o 
provimento da Unidade Vaga.
O referido Provimento considera também que uma das metas do CNJ para o Serviço Extrajudicial 
Baiano é o desenvolvimento de reestruturação dos serviços extrajudiciais (Meta 11).
Pois bem. A serventia extrajudicial do Distrito de Pilar na Comarca de Jaguarari/Ba, não se enquadra 
nas serventias previstas do Art. 1º de tal Provimento, que determina de forma imediata a extinção das 
serventias que restam vagas em razão da absoluta inviabilidade do seu funcionamento. Isto porque, 
além das inúmeras potencialidades do Distrito que foram acima registradas, a localidade dista aproxi-
madamente 70km da sede da Comarca.
Portanto, por todos os motivos acima elencados e, sobretudo porque a extinção da serventia extraju-
dicial do Distrito de Pilar fere gravemente o interesse público, além da serventia não ser economica-
mente inviável, é que se requer a reconsideração do Provimento Conjunto nº 07/2018 para dele excluir 
o Cartório extrajudicial de Pilar.
É o que se espera do gestor do Tribunal de Justiça da Bahia, tão empenhado em assegurar a melhor 
prestação de serviço ao jurisdicionado.” (Grifos nossos).

Ademais, o Impetrante informa que, em decorrência dos trâmites da instalação da serventia, 
chegada dos selos físicos de fiscalização e cadastramento no sistema selo digital do TJBA, o atendi-
mento efetivo ao público no referido Cartório se iniciou apenas em 02 de abril de 2018, ou seja, cerca 
de 04 (quatro) meses antes da impetração do presente mandamus.

Nesta senda, afirma o Impetrante que, desde a ativação do Cartório, já foram utilizados mais 
de 1.200 selos de autenticidade para reconhecimentos de firmas, 635 selos de autenticidade para au-
tenticação de documentos, 73 selos digitais, sendo lavradas 28 procurações, 09 escrituras diversas, 
30 assentos de registro de nascimentos, 03 óbitos e 06 habilitações de casamento, o que comprova 
mediante juntada dos documentos de ID’s 1611367, 1611385 e 1611402.

Destarte, o ato que procedeu à extinção da referida serventia não se atentou para as peculia-
ridades da situação do Cartório do Distrito de Pilar, recentemente instalado e aparentemente viável.

Outra não é a opinião do próprio CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, emi-
nente Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, que, com a sensibilidade que lhe é peculiar, a fim de prestar 
fidedignamente as informações constantes do ID 1853759, deslocou-se até o Distrito de Pilar, na Co-
marca de Jaguari, tendo constatado que o referido Distrito “ostenta um indômito vigor a distingui-lo 
de tantos outros Distritos deste nosso Estado, denotando que, em um tempo não longo, essa região 
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varonil, alcançará sua emancipação política e administrativa, impulsionada pela presença em suas 
terras da Mineração Caraíba S/A., que muito contribui para seu progresso e desenvolvimento.”.

E acrescentou: “Na visita ao próspero Distrito de Pilar, como se vê das fotos anexas, verifi-
quei a existência de agências bancárias, escolas e um estruturado hotel, além de pulsante comércio, 
tudo a demonstrar a possibilidade do funcionamento da serventia em causa, sem considerar a ne-
cessidade da Mineração Caraíba S/A de proceder à regularização escritural de mais de mil imóveis, 
como dito por seu Consultor Jurídico, na declaração anexa, ao afirmar que tal procedimento será 
iniciado “tão logo o Cartório se fixe no Distrito de Pilar”, fato a evidenciar a viabilidade econômica 
da referida serventia, que, como dito pelo impetrante, funcionou, efetivamente, apenas nos meses de 
abril, maio e junho do ano corrente, tempo insuficiente para uma real constatação de sua atividade 
econômica.”.

Cumpre salientar, neste particular, que a regularização documental acima referida e que recla-
mará efetivo funcionamento da serventia, decorre do Acordo Coletivo de privatização da Mineração 
Caraíba S/A, documento anexo (ID’s 1853763 e 1853765) e que registra na sua cláusula terceira, a 
doação de terras a cooperativa de trabalhadores, em valor patrimonial equivalente a U$ 2.875.000,00 
(dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil dólares).

Foi dito, ainda, pelo ilustre CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR:

“(...) Retomando a narrativa fática da minha visita ao citado Distrito, pontuo que quando encontra-
va-me na sua serventia de registro civil de pessoas naturais, com funções notariais, ali compareceu 
o Senhor Francisco das Chagas Araújo, portador do registro geral, SSP-BA, 22317821-70, residente 
na Rua do Angico, nº 1421, Pilar, para autenticar uma cópia de um documento de sua filha, que seria 
contratada pela Mineração Caraíba S/A, sendo constatada a sua frustração por não lograr êxito no seu 
intento, pois a serventia ainda não tinha recebido selos para tanto, demonstrando aquele senhor a sua 
insatisfação de ter que se deslocar, aproximadamente 70 km, para a Cidade de Jaguarari, para alcançar 
seu objetivo.
Nos primeiros quatro dias deste mês e após o cumprimento da liminar deferida nesse mandamus, como 
mostram as cópias anexas, foram lavrados quatro assentos de nascimento, mesmo a população desco-
nhecendo a reativação da serventia, como verbalizou o impetrante.
A finalidade da atividade pública, conquanto executada por particular, como no caso, mas sob a fiscali-
zação do poder público, não é o lucro financeiro, mas, sim, possibilitar ao cidadão, em especial ao mais 
pobre e carente de recursos, os meios necessários ao exercício dos seus direitos fundamentais, a exem-
plo dos serviços do registro de nascimento, que envolve não só o exercício da cidadania, mas diz res-
peito a direito da própria personalidade, sendo impositiva a conclusão que a desativação da serventia 
em referência, conduzirá à uma situação de subregistro, pois, não só por falta de recursos financeiros 
para locomoção, como por carência dos meios de transporte, de condições carece a população daquela 
região para o deslocamento até a sede da Comarca, para a prática dos atos registrais.
Vale mencionar que por força da gratuidade dos serviços registrais, o vetor econômico não pode ser 
determinante na inativação de uma serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais, pois se assim o 
fosse poucas subsistiriam, merecendo salientar, novamente, que o curto espaço de tempo de atividade 
da serventia, certamente repercutiu no número de atos praticados e na sua arrecadação.(...)”.

Denota-se, portanto, que a desativação da serventia extrajudicial do Distrito de Pilar, irá impor 
à sua população que se desloque cerca de 70 km até a sede da Comarca de Jaguarari, para a prática 
dos atos registrais.

Quanto a este ponto também foi enfático o digno CORREGEDOR DAS COMARCAS DO 
INTERIOR:

“(...) Eventual itinerância serviçal, ante as peculiaridades locais, em especial a distância do Distrito 
de Pilar para Jaguarari - aproximadamente 70 km - não fará face às iminentes necessidades registrais 
e notariais do dito Povoado.
Na crise que assola o País, com significativa parcela da população Brasileira, carente das mínimas 
condições de subsistência, em especial no árido, carente e sofrido sertão da Bahia, acredito eu que 
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o Poder Público, ao invés de impor encargos ao povo, como o de percorrer uma distância de 70 km 
para feitura de uma procuração ou autenticação de um simples documento, como estava a ocorrer 
com os moradores do Distrito de Pilar, deve, sim, proteger e amparar a população economicamente 
necessitada, assegurando-lhe os meios necessários para a garantia dos seus direitos.”.

Portanto, acima de qualquer outro fundamento que se possa invocar com o fito de acolher 
a pretensão autoral, milita em favor do Impetrante as informações cuidadosamente prestadas pelo 
CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, que evidenciam, para além da viabilidade eco-
nômica, o anseio social pela manutenção da serventia extrajudicial instalada no Distrito de Pilar.

Por fim, mas não menos importante, destaca-se que o parecer da douta Procuradoria de Jus-
tiça também foi favorável ao pleito do Impetrante, manifestando-se no seguinte sentido: “Frente ao 
exposto, observa-se com tranquilidade que merece prosperar o pleito do Impetrante, visto que cabe à 
autoridade coatora, no âmbito de tais decisões, observar os princípios da proporcionalidade, legali-
dade e razoabilidade, pelo que a concessão da segurança, no presente caso, é medida que se impõe.”.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para determinar aos 
Impetrados que reativem o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais com Funções Notariais 
do Distrito de Pilar da Comarca de Jaguarari/BA, designando, em caráter excepcional e provisório, 
o Impetrante para responder pela referida serventia.

*****

(TJBA –  Mandado de Segurança nº 8004176-41.2018.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 06/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO GO-
VERNADOR DO ESTADO. REJEITADAS. PRELIMINARES DE CARÊNCIA 
DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. 
CONCURSO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO 
DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 
BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2017. EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. 
IMPETRANTE CONSIDERADO INAPTO POR TER APRESENTADO “HÉR-
NIA RECIDIVADA À ESQUERDA”. CANDIDATO SUBMETIDO À AVALIA-
ÇÃO MÉDICA. LAUDO PROFISSIONAL E ULTRASSONOGRAFIA EM 
SENTIDO CONTRÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PARE-
CER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8004176-

41.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, LÁZARO PEREIRA SILVA, e, como Im-
petrados, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO 
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as PRELIMINA-
RES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos, CONCEDER A SEGU-
RANÇA pleiteada, para declarar a nulidade do ato que considerou o Impetrante inapto, asseguran-
do-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e, sendo aprovado, seja permitida a sua 
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inscrição no próximo Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia do Quadro de Praças 
Policiais Militares (QPPM) e, logrando êxito no curso, seja nomeado para o respectivo cargo, confir-
mando-se a liminar anteriormente concedida, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do 
eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LÁZARO PEREIRA SILVA contra ato 

supostamente ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES-
TADO DA BAHIA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao 
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na exclusão do Impetrante do certa-
me regido pelo Edital nº 01/2017, por ter sido considerado inapto no exame médico pré-admissional.

Na inicial, relata que se submeteu ao Concurso Público para a Seleção de Candidatos ao Curso 
de Formação de Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, regido 
pelo Edital nº 01/2017, tendo logrado êxito nas provas objetiva e discursiva do certame.

Afirma que, em seguida, ao ser submetido à etapa concernente ao Exame Médico-Odontoló-
gico, após ter realizado todos os testes físicos, o Capitão da PM, responsável pela avaliação médica, 
o questionou sobre uma cicatriz presente na região inguinal do candidato, oportunidade em que o 
Impetrante informou tratar-se de cicatriz oriunda de uma cirurgia realizada no mês de janeiro de 2017 
para retirada de uma hérnia.

Contudo, aduz que, para sua surpresa, a Junta Médica Militar expediu laudo o considerando 
inapto por apresentar hérnia recidivada à esquerda, o que levou o Impetrante a interpor Recurso Ad-
ministrativo, ao qual juntou dois laudos resultantes de ultrassonografias realizadas da região inguinal 
em clínicas e profissionais distintos, sendo um ultrassonografista e outro radiologista, ambos especia-
listas em exames de imagem, que atestaram a inexistência de hérnia inguinal.

Salienta que o referido recurso foi indeferido, muito embora outros candidatos considerados 
inaptos pela mesma motivação – “hérnia recidivada” – tenham obtido o deferimento dos seus recursos 
administrativos, a exemplo do candidato Diego Alexandre Mendes Rocha.

Sendo assim, defende a ilegalidade do ato normativo que o considerou inapto, “uma vez que 
todos os relatórios médicos, bem como exames colacionados nas referidas etapas do processo seleti-
vo apontam que o impetrante goza plenamente de condições físicas e mentais para suportar esforços 
físicos intensos, como atestam os documentos apresentados e novamente acostados”.

Destaca, ainda, que cumpriu com todas as exigências e normas da Portaria nº 060-CG/17, que 
estabelece critérios para a realização dos exames pré-admissionais com vistas ao ingresso de candi-
datos no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, motivo pelo qual entende que 
não poderia ser impedido de prosseguir nas demais etapas do certame em comento, já que tanto no 
Edital nº 01/2017 quanto na Portaria nº 060-CG/17 não consta qualquer impedimento para candidatos 
que tenham passado por procedimento cirúrgico de hérnia e apresente cicatriz, havendo tão somente 
a vedação de candidato que possua de fato a hérnia no momento de realização dos Testes de Aptidão 
Física, fato que alega não ter ocorrido no caso em tela.

Nesse passo, afirma ser translúcida a inconstitucionalidade e ilegalidade da exclusão do can-
didato, uma vez que foge a todos os princípios constitucionais da administração pública, havendo 
lesão aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como o da eficiência, da moralidade, 
da isonomia e da vinculação ao edital.

Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugna pela concessão de medida liminar, a fim 
de que lhe seja assegurado o direito de prosseguir nas demais etapas do TAF – Teste de Aptidão Física, 
bem como, após a devida aprovação nos referidos testes, seja-lhe garantido o ingresso no Curso de For-
mação para o Cargo de Soldado da Polícia Militar, e, logrando êxito no curso, que seja nomeado Soldado 
da Polícia Militar do Estado da Bahia, com percepção financeira compatível com a prevista pelo edital.
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Ao final, requer a concessão da segurança, tornando-se definitiva a liminar vindicada.
Em decisão de ID 808270 foi concedida a gratuidade de justiça ao Impetrante, bem como 

deferido o pleito liminar.
O ESTADO DA BAHIA interveio no feito (ID 926431), suscitando, preliminarmente, a ilegi-

timidade do Secretário da Administração e do Governador do Estado, bem como a carência de ação 
por ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação 
probatória. Quanto ao mérito, defende a inexistência de ilegalidade na desclassificação do Impetrante, 
sobretudo porque o ato administrativo foi pautado nas premissas firmadas no edital. Com essas con-
siderações, requer seja denegada a segurança.

Notificados, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 
BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA prestaram informações (ID 1011327 e ID 
2208240), robustecendo a tese defensiva estatal.

Apesar de regularmente notificado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTA-
DO DA BAHIA não prestou informações, conforme certidão de ID 2410024.

O Impetrante apresentou manifestação, rechaçando as preliminares suscitadas pelo ente 
público (ID 2653062).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 2768944), opinan-
do pela concessão da segurança.

VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LÁZARO PEREI-

RA SILVA contra ato supostamente ilegal atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍ-
CIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na 
exclusão do Impetrante do certame regido pelo Edital nº 01/2017, por ter sido considerado inapto 
no exame médico pré-admissional.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Adminis-
tração do Estado da Bahia, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que o concurso para 
seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, restou 
regulamentado pelo Edital SAEB nº 01/2017, o qual fora subscrito pelo Secretário de Administração 
do Estado da Bahia e pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

Ademais, o instrumento convocatório confere poderes durante a condução do concurso públi-
co ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, a quem incumbe a responsabilidade sobre a 
execução das diversas avaliações a que se submetem os candidatos do referido certame.

Sendo assim, afigura-se o Impetrado como parte legítima para figurar no polo passivo desta 
demanda, uma vez que é de sua responsabilidade a execução das diversas avaliações a que se submete 
o candidato antes da matrícula no Curso de Formação.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, 
tendo em vista a sua intervenção no certame, sendo, portanto, a autoridade apta ao cumprimento de 
eventual ordem de concessão da segurança.

Por seu turno, o Governador do Estado também detém legitimidade para responder aos 
termos da demanda, uma vez que o pleito final é o de nomeação em cargo público, ato este 
privativo do Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme vem reiteradamente decidindo esta 
Corte de Justiça.

Em razão do reconhecimento da legitimidade passiva do Secretário Estadual e do Governa-
dor do Estado, resta evidente a competência desta Seção Cível de Direito Público para o julgamen-
to desta ação mandamental, com fulcro no art. 92, inciso I, alínea “h”, itens 1 e 7, do Regimento 
Interno do TJBA.
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Quanto às preliminares de carência de ação por ausência de prova pré-constituída e inadequa-
ção da via eleita por necessidade de prova pericial, cumpre destacar que, em razão do procedimento 
do mandado de segurança, faz-se necessário a comprovação, de plano, do direito líquido e certo, 
sendo imprescindível também que o ato ilegal combatido seja demonstrado de forma clara, límpida e, 
mais que isso, ornado da prova de sua existência.

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., 
Editora Malheiros, 2009), considera-se líquido e certo o direito independentemente de sua complexi-
dade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano, ou seja, quando indepen-
dam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração 
da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário 
estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo.

Ocorre que o direito alegado na exordial é, em princípio, manifesto na sua existência, apto 
para ser exercido no momento da impetração e capaz, em tese, de ser provado de plano. Ademais, os 
documentos colacionados aos autos são suficientes para a verificação da liquidez e certeza do direito 
invocado pelo Impetrante.

Assim, devem ser afastadas as preliminares de carência de ação e inadequação da via eleita, 
pois os documentos que instruíram a inicial são suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade 
ou não do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória.

Adentrando-se ao mérito, cumpre destacar que a pretensão mandamental se resume no com-
bate ao ato administrativo praticado pelas autoridades impetradas que eliminou o Impetrante do con-
curso público, tendo em vista que, no exame médico, foi considerado inapto por ter apresentado 
“hérnia recidivada à esquerda”.

Ocorre que no laudo médico colacionado ao ID 783237 consta que “após avaliação física, não 
há evidência de sinais de recidiva”.

De igual forma, os exames e relatórios de ultrassonografia acostados aos autos (ID 783240, 
ID 783242 e ID 783256) evidenciam a “ausência de hérnia na região inguinal direito e esquerda”, 
concluindo que o estudo acográfico da região inguinal não apontou anormalidades.

Além disso, o atestado médico anexado (ID 783236) comprova que o Impetrante goza de boas 
condições de saúde, não havendo contraindicações para realizar atividades físicas intensas, tais como: 
barra fixa, flexão abdominal, corrida de velocidade (“tiro”) de 50 metros, corrida de 2.400 metros, 
que fazem parte do Teste de Atidão Física (TAF) para ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia.

Sendo assim, o que se observa na hipótese em comento é que o Impetrante já havia se subme-
tido a uma cirurgia de retirada de hérnia antes mesmo de realizar os exames pré-admissionais, tendo 
o médico da Junta Médica Militar expedido laudo o considerando inapto por apresentar “hérnia 
recidivada à esquerda”, o que, todavia, resta combatido pela farta documentação carreada aos autos.

Assim, resta demonstrado que o Impetrante que não se enquadra em quaisquer das hipóteses 
previstas no anexo do edital relativo às “doenças e alterações incapacitantes e fatores de contrain-
dicação para admissão”, porquanto, ainda que remanesça cicatriz na região inguinal decorrente da 
cirurgia a qual se submeteu, tal fator não causa qualquer limitação para atividades físicas ou para a 
função almejada.

Inclusive, já há jurisprudência no mesmo sentido ora defendido, reconhecendo a ilegalidade de ato 
que exclui do certame candidato que, já tendo realizado o correspondente tratamento, não mais se enqua-
dra no conceito de portador de uma das patologias previstas como condição de inaptidão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO SUBMETIDO À 
AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDO PROFISSIONAL E ULTRASSONAGRAFIA EM SENTIDO 
CONTRÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não 
se mostra razoável o entendimento que considera inapto para exercer as atribuições do cargo de po-
licial militar, sem levar em conta os resultados do relatório médico e da ultrassonografia fornecidos 
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pelo autor, os quais destacam não ter sido constatada a presença de hérnia na região inguinal. 2. Se o 
conjunto probatório dos autos demonstra que a fisiologia do candidato não o inviabiliza para o desem-
penho das funções relativas ao cargo concorrido, deve-se concluir pelo seu prosseguimento nas demais 
fases do concurso. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJDF, Apelação nº 20140110016020, 
5ª Turma Cível, Relator: Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, julgado em 28/10/2015, DJe 
09/11/2015).

Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que, quando se trata de doença que pode ser fa-
cilmente revertida por meio de procedimento cirúrgico e que não gere incapacidade para o trabalho, 
os tribunais pátrios já firmaram o entendimento de que não é possível simplesmente considerar o 
candidato inapto, como veremos abaixo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CANDIDATA CONSI-
DERADA INAPTA NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ATENDER EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS 
DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA – MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. PREJUDICADO O APELO VO-
LUNTÁRIO. DECISÃO MAJORITÁRIA 1. O edital deve ser a lei de qualquer certame, devendo os 
candidatos se vincularem às normas editalícias, contudo, na mesma ordem em que o candidato se 
vincula às normas do concurso público, deve a Administração Pública vincular-se aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, ao elaborar suas normas de acessibilidade à função pública. 2. É 
pertinente destacar o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, em regra, há de ser ob-
servada a lei posta no bojo do edital convocatório do concurso público, porém, havendo possibilidade 
de correção do problema que origina a inaptidão do candidato, deve ser abrandada a exigência editalí-
cia. 3. Neste contexto, analisando-se a documentação acostada, tem-se que a deficiência visual de que 
padece a apelada pode ser perfeitamente corrigida, seja mediante as modernas técnicas de cirurgia 
refrativas hoje disponíveis no mercado, seja por meio do uso de lentes de contato, atingindo acuidade 
satisfatória ao exercício da função, conforme atestado médico colacionado às fls. 30, razão pela qual 
não merece qualquer reforma a sentença recorrida. 4. Por maioria de votos, negou-se provimento ao 
Reexame Necessário, prejudicado o apelo voluntário. (TJPE, Apelação em Reexame Necessário nº 
3796116, Segunda Câmara de Direito Público, Relator Des. FRANCISCO JOSÉ DOS ANJOS BAN-
DEIRA DE MELLO, julgado em 22/10/2015, publicado em 10/11/2015).
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO PARA SOL-
DADO/PM - EXAME DE SAÚDE - CANDIDATO EXCLUÍDO POR SER PORTADOR DE HÉR-
NIA - ANOMALIA QUE NÃO É INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - POSSI-
BILIDADE DE CORREÇÃO VIA CIRÚRGICA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
QUE DEVEM SER OBSERVADAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER NO CER-
TAME - ORDEM CONCEDIDA. Embora para o desempenho das atividades de policial militar seja 
necessário esforço físico, e mesmo considerando que o edital estabeleceu critérios que sinalizam aos 
candidatos estarem no gozo de plena saúde física, se o médico que avaliou o impetrante e constatou 
que é portador de hérnia inguinal, ressaltou que poderia continuar participando do certame, não é 
razoável e nem proporcional a sua exclusão. Se a anomalia é passível de correção via cirúrgica e não é 
considerada incapacitante para o exercício do cargo, e não implica, pois, comprometimento funcional, 
deve ser concedida a ordem e garantir a sua participação na fase seguinte do concurso. (TJMS, Man-
dado de Segurança nº 2008.016682-1/0000-00, Segunda Seção Cível; Relator: Des. ELPÍDIO HELVÉ-
CIO CHAVES MARTINS, DJe 25/07/2008).
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – 
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA – INAPTIDÃO 
CONSTATADA EM EXAME MÉDICO – PROBLEMA AUDITIVO – CORREÇÃO DA IMPER-
FEIÇÃO POR MEIO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO DE HIGIDEZ FÍSICA – CANDIDATA 
NOMEADA – PLENO EXERCÍCIO DO CARGO NA CORPORAÇÃO MILITAR – SITUAÇÃO 
CONSOLIDADA – 1. As imperfeições passíveis de correção por meio de cirurgia não constituem jus-
ta causa para eliminação de candidato em sede concurso público. 2. Submetida a concorrente, a proce-
dimento cirúrgico, ao viso de erradicar o problema físico verificado, obtendo sucesso neste sentido; e 
prosseguido nas etapas do certame, em face de decisão judicial, logrando, ao final, aprovação em todas 
elas, chegando a ser nomeada, tomado posse e entrado em exercício no cargo, restando consolidada 
a situação de fato, pelo decurso do prazo, sem que houvesse prejuízo para a Administração ou para 
terceiros, não se mostra razoável, a sua desconstituição. [Precedentes Jurisprudenciais] (TJDF, Embar-



283

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

gos Infringentes nº 0029497-22.2002.807.0001, Terceira Câmara Cível, Relator Des. DÁCIO VIEIRA, 
julgado em 26/02/2007, publicado em 02/10/2007).

De igual forma, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCUR-
SO PÚBLICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA/2001. CAN-
DIDATO EXCLUÍDO DO CERTAME POR TER SIDO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME 
MÉDICO. HÉRNIA INGUINAL. PATOLOGIA REVERSÍVEL POR MEIO DE PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA NO MANDAMUS. AFASTADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO IM-
PETRANTE A NOVA AVALIAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM SEDE DE 
REEXAME NECESSÁRIO. (TJBA, Apelação nº 0092035-93.2002.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, 
Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, publicado em 29/11/2017).

Assim, nestas situações, deve haver o abrandamento do edital, não podendo o candidato ser 
considerado inapto quando a sua condição possa ser facilmente modificada por meio de procedimento 
cirúrgico, o que, frise-se, não aparenta sequer ser o caso dos autos, porquanto as provas colacionadas 
demonstram que o Impetrante já havia realizado procedimento cirúrgico para retirada da hérnia mui-
to antes de se submeter aos exames pré-admissionais.

Qualquer que seja a hipótese, a Administração Pública não tinha o condão de considerar o 
Impetrante como inapto meramente pela constatação de “hérnia inguinal recidivada”, que se trata 
de patologia simples que não acarreta grandes repercussões à saúde e ao desenvolvimento físico do 
indivíduo que a possua.

Ademais, mesmo tendo sido interposto recurso administrativo pelo Impetrante, esclarecendo 
a sua situação e juntando relatórios médicos comprovando a correção de sua patologia por meio de 
procedimento cirúrgico, bem como a inexistência de “hérnia recidivada”, a Administração Pública in-
deferiu o seu pleito, mantendo o ato que havia excluído o candidato do certame, restando demonstrada 
a violação a direito líquido e certo do Impetrante de seguir nas demais etapas do certame.

Por oportuno, frise-se que a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer de ID 
2768944, manifestou-se no mesmo sentido. Confira-se:

“(...) O cotejo dos autos permite concluir que a declaração da inaptidão do Autor proferida pela Ad-
ministração Pública está eivada de ilegalidades, dado que a decisão administrativa pautou-se na ale-
gação de ser, o impetrante, portador de patologia prevista no arcabouço normativo que disciplina a 
declaração de inaptidão, quando já havia realizado a correspondente cirurgia e, de acordo com a farta 
documentação apresentada, não mais era acometido pela aludida doença.
Ora, as mencionadas Portarias prevêem, de fato, que o candidato portador de hérnia não se enquadra 
na aptidão física necessária para a assunção do cargo. Não trata, todavia, o aludido diploma legal, de 
pacientes que, no passado, foram acometidos por tal patologia e foram submetidos a procedimento ci-
rúrgico para retirada. Assim, efetivamente o impetrante não se enquadra na condição de inapto, porque 
não possui, atualmente, a doença que justificaria a sua exclusão.
Importante salientar que o autor apresentou nos autos diversos exames realizados poucos dias após a 
declaração de inaptidão, dando conta da ausência “de hérnia em região inguinal direita ou esquerda.
(…)
À vista dos argumentos fáticos e jurídicos aqui apontados, esta Procuradoria de Justiça firma-se no 
sentido da concessão da segurança vindicada, nos termos consignados na exordial, confirmando-se o 
efeito da liminar, nos termos em que fora deferida pela I. Relatoria. ”.

Por derradeiro, cumpre assentar que, ao contrário do que defende o Estado da Bahia, a conces-
são da segurança não importará em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, na medida em que 
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cabe ao Poder Judiciário resguardar o estrito cumprimento do ordenamento jurídico, notadamente da 
Constituição Federal. Assim, é forçoso reconhecer que houve, verdadeiramente, violação ao direito 
líquido e certo do Impetrante, o que legitima a intervenção do Poder Judiciário a fim de afastar a ir-
regularidade ou abuso identificados.

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado 
da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para declarar a nulidade do ato que 
considerou o Impetrante inapto, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do certa-
me e, sendo aprovado, seja permitida a sua inscrição no próximo Curso de Formação de Soldado da 
Polícia Militar do Estado da Bahia e, logrando êxito no curso, seja nomeado para o respectivo cargo, 
confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

*****

(TJBA – Apelação nº 8007858-04.2018.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. Relator: Des. 
Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 17/12/2008)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PEDIDO DE 
AFASTAMENTO PARA CURSAR MESTRADO COM LICENÇA REMUNERA-
DA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. NEGATIVA GENÉRICA FUNDADA NO 
DECRETO ESTADUAL Nº 16.417/15. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 9.394/96 
E AO ART. 206, INCISO V, DA CF. NORMAS HIERARQUICAMENTE SUPE-
RIORES. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELADO. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DA 
LICENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES 
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8007858-

04.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, FABIANA DA SILVA AMORIM, e 
como Impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO ESTA-
DO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA 
pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de gozar de licença remunerada 
pelo prazo de 02 (dois) anos, para o fim de cursar Mestrado em Educação oferecido pelo Programa de 
Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, e assim o fazem pelas razões 
que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Fabiana da Silva Amorim contra ato su-

postamente coator atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na 
negativa da autoridade apontada coatora em conceder-lhe licença remunerada para cursar Pós-Gra-
duação em Educação (PPGE) – Mestrado acadêmico – seleção 2018.1, na Universidade Estadual de 
Feira de Santana – UEFS.

Afirmou a impetrante que é professora de inglês da rede pública estadual, desde 27/10/2011, 
lotada no Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães, em Tucano/BA, com carga horária de 40 horas 
semanais. Disse, então, que, apesar de ter logrado êxito em rigorosa seleção de mestrado, junto à 
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Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS (ID 983471), bem como de ter se responsabiliza-
do pelos custos de deslocamento e apresentado o termo de compromisso de permanência no serviço 
público, teve seu pedido de afastamento remunerado negado, no bojo do Processo Administrativo 
nº0018588-3/2018, fundado na existência do Decreto estadual nº16.417/2015, que determina a proibi-
ção de concessão de afastamento para curso que acarrete ônus ao Estado.

Disse rebelar-se contra a negativa do Estado também em razão de que outros servidores teriam 
obtido a licença para cursar pós-graduação, mesmo após a publicação do referido Decreto, uma vez 
que a Constituição assegura o direito à educação, à qualificação para o trabalho e à valorização dos 
profissionais de educação (conforme arts. 205 e 206), assim também dispondo a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei 9.394/96, art. 67, II). Colaciona precedente do TJ/MS. Nessa linha, defende 
haver violação ao princípio da isonomia, em razão de que outros servidores da rede estadual estariam 
obtendo a licença ora pretendida, mesmo após a publicação do Decreto 16.417/2015 – tendo colacio-
nado recortes de Diário Oficial de 2018. Assim, aduzindo presentes os requisitos, requer a concessão 
de medida liminar no sentido de autorizar o seu afastamento com a manutenção de sua remuneração 
para que possa cursar o mestrado em educação, em que lograra êxito, na UEFS. No mérito, pugna 
pela concessão da segurança.

Em decisão monocrática de ID 1053417, foi deferida a gratuidade de justiça requerida e inde-
ferida a medida liminar pretendida.

O Estado da Bahia interveio no feito (ID1117314), aduzindo que, embora o Estatuto do Magis-
tério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, Lei Estadual n.º 8.261/02, assegure 
a possibilidade de afastamento do servidor para frequência de cursos de pós-graduação a nível de 
especialização, mestrado e doutorado que tenham correlação com a sua formação profissional e com 
as atribuições do cargo que ocupa, tal pretensão estaria “[...] condicionada ao crivo de conveniência 
e oportunidade da Administração Pública, tendo-se em vista a necessidade de ponderação de inte-
resses, devendo prevalecer sempre o de natureza pública”. Sustenta que a acionante não logrou êxito 
em demonstrar a ausência de prejuízo em razão de seu afastamento da unidade escolar, tendo em vista 
que possui carga horária programada para o ano letivo de 2017, e que os professores que se alega que 
poderiam substitui-la teriam ingressado no serviço público pelo REDA, cuja contratação encontra-se 
suspensa por força do Decreto n.º 16.417/2015, em face da crise financeira. Disse esclarecer que os 
afastamentos para curso requeridos à Administração, após editado o Decreto nº 16.417/2015, só fo-
ram deferidos àqueles professores que se achavam sem carga horária, portanto, que figuravam como 
excedentes, pois o afastamento de tais servidores não demanda substituição de servidor e, portanto, 
nenhum custo extra gera para a Administração.

Noutra linha, ressalta que mesmo que fosse possível a contratação por REDA, esta implicaria 
em custos para o Estado, não se podendo perder de vista que o mandado de segurança exige prova 
pré-constituída, razão pela qual cumpria à impetrante ter demonstrado que preenchia todos os re-
quisitos fixados no art. 62, da Lei n.º 8.261/02, no Decreto n.º 8.569/03 e no art. 7º, IX, do Decreto 
16.417/15, o que claramente não ocorrera. Nesses termos, aduz inexistente qualquer ato ilegal, razão 
pela qual pugna pela denegação da segurança pleiteada.

O Secretário de Educação do Estado da Bahia prestou informações (ID1184675), aduzindo 
que o art. 62 da Lei n.º 8.261/02 prevê a possibilidade de afastamento do servidor para frequência de 
cursos de pós-graduação que tenham correlação com a sua formação profissional e com as atribuições 
do cargo que ocupa, mas desde que de acordo com a conveniência e oportunidade da Administra-
ção. Sustenta, nessa toada, que o pleito da impetrante não encontra guarida pelo art. 7º, inciso IX, 
do Decreto n.º 16.417/2015, não havendo que se falar em direito subjetivo do servidor ao afastamento 
remunerado para realização de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça emitiu o Parecer (ID1403195), da lavra da Dra. Marí-
lia de Campos Souza, em que opina pela concessão da segurança, ponderando que, mesmo que a lei 
disponha que a concessão da licença para realização de cursos de pósgraduação deva ser concedida 
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de acordo com o interesse da Administração, é certo que o ato administrativo deve vir devidamente 
motivado, com razões concretas da negativa do pleito, de modo que menção ao Decreto não se mos-
traria suficiente para se considerar válido o ato administrativo atacado.

VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIANA DA SILVA AMORIM contra 

ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, 
consubstanciado na negativa em conceder-lhe licença remunerada para cursar Mestrado em Educação 
na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS.

Levado o feito a julgamento em sessão de 25/10/2018, após o voto da eminente Relatora dene-
gando a segurança, pedi vista dos autos para analisar o conjunto fático-probatório sub examine, sob 
o ângulo deste Desembargador.

Novamente incluído o feito em pauta de julgado, em sessão do dia 22/11//2018, proferi voto 
divergente no sentido de conceder a segurança, tendo a maioria da Turma Julgadora aderido a este 
posicionamento, motivo pelo qual fiquei designado para lavrar o acórdão.

O cerne da questão aventada nos autos envolve o reconhecimento do direito da Impetrante ao 
afastamento temporário das suas atividades laborais, mediante licença remunerada para qualificação 
profissional.

Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante é professora de Inglês, lotada no Colégio 
Estadual Luís Eduardo Magalhães, na cidade de em Tucano, tendo sido aprovada na seleção para par-
ticipação no curso de Mestrado em Educação na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS.

Nesta senda, pretendeu o afastamento temporário das suas atividades laborais para cursar 
o referido Mestrado, durante o prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das suas vantagens, conforme 
previsão do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/02.

Não obstante, salienta que teve seu requerimento indeferido e o processo arquivado, com ful-
cro no art. 7º, inciso IX, do Decreto nº 16.471/2015, que suspendeu a concessão de afastamentos de 
servidores públicos para realização de cursos que demandem ônus para o Estado.

Impende observar, de logo, o que dispõe o art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/02 (Estatuto do 
Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia), in verbis:

Art. 62 - O docente e demais servidores que exerçam atividade de suporte pedagógico direto à docên-
cia devidamente matriculados em cursos de pós-graduação a nível de especialização, mestrado ou dou-
torado, que tenham correlação com a sua formação profissional e com as atribuições definidas para o 
cargo que ocupa, poderão ser liberados das atividades educacionais ou técnicas, parcial ou totalmente, 
sem prejuízo das vantagens do cargo e de acordo com o interesse da Administração.
§ 1º - A ausência não excederá a 02 (dois) anos, prorrogável por mais 1 (um) e, findo o curso, somente 
após decorrido o mínimo de 05 (cinco) anos poderá ser permitida nova ausência.
§ 2º - Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração, licença para 
tratar de interesse particular ou aposentadoria antes de decorrido período igual ao do afastamento, 
ressalvada a hipótese do ressarcimento das despesas correspondentes.
§ 3º - O afastamento previsto neste artigo não será concedido ao servidor exercente de cargo comissionado.

Com efeito, o dispositivo acima transcrito autoriza que o servidor público possa se ausentar 
temporariamente do exercício do cargo para frequentar cursos de pós-graduação, desde que tenha 
correlação com a formação profissional e com as atribuições definidas para o cargo que ocupa, con-
dicionando tal afastamento ao interesse da Administração.

Tal preceito legal foi editado em consonância com as diretrizes e bases da educação nacional, 
porquanto o art. 67, caput e inciso II, da Lei Federal nº 9.394/96 assegura aos profissionais que inte-
gram o magistério o direito ao contínuo aperfeiçoamento, senão vejamos:
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-
-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
(…)
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para 
esse fim.

Outrossim, a valorização dos profissionais do ensino pelos planos de carreira para o magis-
tério público, com capacitação permanente e periódica, em cursos de reciclagem, extensão e outros, 
é norma assegurada pela Constituição Estadual, que assim prevê no parágrafo único do seu art. 256:

Art. 256 - A valorização dos profissionais do ensino será garantida, na forma da lei, pelos planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por con-
curso público de provas e títulos.
Parágrafo único - O Poder Público assegurará a todos os profissionais do magistério a capacitação 
permanente e, periodicamente, cursos de reciclagem, extensão e outros congêneres.

Ademais, estabelece o art. 206, inciso V, da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 
com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Nesse panorama, vê-se que a intenção do constituinte e do legislador é inequivocamente a de 
viabilizar, sempre que possível, o aperfeiçoamento dos integrantes das carreiras vinculadas à educa-
ção, o que propiciará direto e inegável incremento na qualidade do ensino prestado e, em última ratio, 
o melhor atendimento do interesse público.

Não se olvida aqui que a concessão da licença remunerada está inserida nos atos em que a Ad-
ministração Pública faz uso do seu poder discricionário, submetendo-se ao seu juízo de conveniência 
e oportunidade.

Todavia, a vedação, em abstrato, da outorga concernente ao pedido de aperfeiçoamento profis-
sional de professora da rede estadual pública de ensino, em prestigiada Universidade, é fato que reflete 
indevida utilização, pelo agente público, do espaço concedido pela lei ao fito de gerir a organização 
dos serviços públicos ofertados à sociedade em geral.

De fato, a recusa genérica, com base unicamente no Decreto Estadual nº 16.417/2015, sem 
apreciar as peculiaridades do caso concreto, impõe o reconhecimento da ilegalidade da atuação esta-
tal, por obstar o usufruto de direito básico do docente de alcançar a sua progressão funcional, através 
de uma melhor qualificação técnica, à míngua de motivação adequada.

Sobre o tema, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (in Direito Administrativo, Editora Atlas, 
14ª edição, p. 82):

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de 
direito de suas decisões. Este está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais 
espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados 
ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se 
justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da 
legalidade dos atos administrativos”.

Na mesma linha, ensina o ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de 
Direito Administrativo, Editora Malheiros, 16ª edição, pp. 368/369):
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“Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, 
ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não 
são ‘donos’ da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que, nos termos da Constituição, 
‘todo o poder emana do povo (...)’ (art. 1º, parágrafo único). Logo, parece óbvio que, praticado o ato 
em um Estado onde tal preceito é assumido e que, ademais, qualifica-se como ‘Estado Democrático 
de Direito’ (art. 1º, caput), proclamando, ainda, ter como um de seus fundamentos a ‘cidadania’ (inciso 
II), os cidadãos e em particular o interessado no ato têm o direito de saber por que foi praticado, isto 
é, que fundamentos o justificam”.

Portanto, a genérica alegação de proibição de afastamentos que demandem ônus para o Estado 
com fulcro no Decreto Estadual nº 16.417/2015 não é hábil a produzir efeitos, não se podendo captar 
da justificativa fornecida pela Administração o interesse público relevante que respalde a negativa do 
deferimento de licença remunerada à Impetrante.

Em caso semelhante, posicionou-se recentemente esta Seção Cível de Direito Público:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LI-
CENÇA REMUNERADA. SUBMISSÃO À CURSO DE MESTRADO. NEGATIVA GENÉRICA. 
IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E À PROGRESSÃO NA CAR-
REIRA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE 
JUDICIAL. VIABILIDADE. ATUAÇÃO ESTATAL DESARRAZOADA. SEGURANÇA CONCEDI-
DA. I - Ao indeferir, genericamente, o pedido de licença de que se cuida, descurando-se das premissas 
legais que devem embasar a atuação da Administração Pública, o impetrado adotou postura alheia ao pa-
radigma da proporcionalidade, vício sindicável através da via mandamental, ainda que se trate, em tese, de 
ato de cunho discricionário. II - De fato, o rechaço ao pleito em voga, com base unicamente em instrumento 
normativo infralegal - Decreto Estadual nº 16.417/2015 -, sem apreciar as peculiaridades do caso concreto, 
impõe o signo da ilegalidade à atuação estatal, por obstar o usufruto de direito básico do docente de alcançar 
a sua progressão funcional, através de uma melhor qualificação técnica, à míngua de motivação adequada. 
III - Concessão da segurança que se impõe. (TJBA, Mandado de Segurança nº 0015785-94.2017.8.05.0000, 
Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. MARCIA BORGES FARIA, publicado em 31/01/2018).

Repise-se que o aperfeiçoamento profissional dos servidores do magistério é direito desta 
categoria e, como tal, deve ser não só preservado, mas incentivado, por se tratar de profissão determi-
nante para a sustentação de um país e para a formação de seres humanos íntegros, sobretudo quando 
as crises econômicas, os conflitos políticos e as injustiças sociais assolam todo o cenário mundial.

De fato, as especializações na área da educação, deficiente em todo o território nacional, ne-
cessitam ser implementadas em benefício, principalmente, do povo, que clama por melhoramentos 
neste setor e merece condições dignas de ensino.

Assim, julgar de forma contrária à pretensão da Impetrante seria omitir a necessária valoriza-
ção dos profissionais que refletem diretamente na formação da nossa sociedade, e negar, por consequ-
ência, a prioridade do interesse público.

Portanto, da prova pré-constituída nos autos, extraem-se elementos suficientes a justificar a 
concessão da segurança, eis que a Impetrante demonstrou que foi aprovada no processo seletivo para 
ingresso no curso de Mestrado em Educação, realizado pela UEFS, em cidade distinta daquela onde 
exerce suas atividades, o que impõe dedicação integral da pós-graduanda.

Neste mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLI-
CO ESTADUAL. PROFESSOR. PRETENSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA 
REALIZAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA – UNEB. DECRETO ESTADUAL Nº 16.417/15. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL 
Nº 9.394/96 E AO ART. 206, INCISO V, DA CF. NORMAS HIERARQUICAMENTE 



289

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

SUPERIORES. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE 
TUTELADO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA NEGATIVA ADMINISTRATI-
VA FUNDADA, EXCLUSIVAMENTE, EM CONCEITO ABSTRATO DE INTERES-
SE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO QUE NÃO IMPLICARÁ EM ÔNUS FINANCEIRO 
PARA O ESTADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
(TJBA, Mandado de Segurança nº 0011067-54.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito Pú-
blico, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, publicado em 08/03/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ES-
TADUAL. CONCESSÃO DE LICENÇA. PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 
NÍVEL DE MESTRADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GO-
VERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, REJEITADA. NO MÉRITO: LEI FEDERAL 
N.º 9.394/96. ART. 7º, V, DO DECRETO N.º 16.417/2015. art. 206 da CF. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Há que se 
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Governador do Estado da 
Bahia, pois em que pese não tenha praticado o ato inquinado de ilegal possui atribuição 
para corrigi-lo, vez que o Impetante integra o quadro de pessoal do Estado da Bahia. Os 
incisos II e V do art. 67 da Lei nº 9.394/96, diploma que dispõe sobre as Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, cuidam da valorização do profissional de educação, um dos 
pilares da qualidade de ensino socialmente referenciada, e regula o aperfeiçoamento pro-
fissional continuado. O Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 
do Estado da Bahia, Lei 8.261/2002, dispõe que o docente e demais servidores que exer-
çam atividade pedagógica poderão ser liberados das atividades, parcial ou totalmente. 
Compreende-se ser irrazoável privar o professor da necessidade de aperfeiçoamento, que 
é um direito a ser preservado, principalmente à classe de mestres, devendo ser concedida 
a licença para participação no curso de Mestrado, sob pena de manifesta afronta à legis-
lação retrocitada e, mais ainda, ao art. 206, V, da Constituição Federal. (TJBA, Mandado 
de Segurança nº 0018705-75.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: 
Desª. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, publicado em 05/04/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRE-
LIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. 
ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS 
IMPETRADOS. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTA-
DUAL. LICENÇA REMUNERADA. SUBMISSÃO À CURSO DE DOUTORADO. 
NEGATIVA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL E PROGRESSÃO NA CARREIRA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. VIABILIDADE. 
ATUAÇÃO ESTATAL DESARRAZOADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Em se 
tratando de writ manejado para fim de reconhecer o direito do Requerente, professor 
da rede estadual de ensino, à obtenção de licença remunerada para curso de Doutorado, 
queda-se evidente lacunar ao Chefe do Executivo legitimidade para compor a lide, sob 
pena de ampliar-se indevidamente o rol de condutas que podem lhe ser diretamente im-
putadas. 2. Com efeito, ao indeferir, genericamente, o pedido de licença de que se cuida, 
descurando-se das premissas legais que devem embasar a atuação da administração pú-
blica, os impetrados adotaram postura alheias ao paradigma da proporcionalidade, vício 
sindicável ainda que se trate, em tese de ato de cunho discricionário. 3. De fato, o rechaço 
ao pleito em voga, com base unicamente em instrumento normativo infralegal - Decreto 
Estadual nº 16.417– sem apreciar as particularidades da casuística de que se cuida, im-
põe o signo de ilegalidade na atuação estatal, por obstar o usufruto do direito básico do 
docente em viabilizar sua progressão funcional, através de uma melhor qualificação téc-
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nica, sem a respectiva motivação pertinente. 4. Segurança Concedida. (TJBA, Mandado 
de Segurança nº 0009564-32.2016.8.05.0000, Seção Cível De Direito Público, Relatora: 
Desª. MARCIA BORGES FARIA, publicado em 09/03/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRO-
FESSORA ESTADUAL. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA RE-
ALIZAÇÃO DE MESTRADO NA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA. 
POSSIBILIDADE. ART. 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. DEVER CONSTITU-
CIONAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE MOTIVAÇÃO NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUE 
INDEFERIU O AFASTAMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CER-
TO AMPARADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJBA, Mandado de Segurança nº 
0008394-25.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. LÍGIA MA-
RIA RAMOS CUNHA LIMA, publicado em 23/02/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚ-
BLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERA-
DO PARA CURSAR MESTRADO EM LINGUÍSTICA. GOVERNADOR DO ES-
TADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
REJEIÇÃO. LEI FEDERAL Nº 9.394/96. ART. 7º, V, DO DECRETO Nº 16.417/2015. 
art. 206 da CF. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
Há que se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Governador 
do Estado da Bahia, pois em que pese não tenha praticado o ato inquinado de ilegal 
possui atribuição para corrigir-lo, vez que a Impetante integra o quadro de pessoal do 
Estado da Bahia. Concede-se a segurança pleiteada pois, inobstante a concessão do 
afastamento remunerado para cursar mestrado seja ato discricionário da Administra-
ção Pública, tal circunstância não a desobriga a motivá-lo, posto que a motivação é 
fundamental para o controle da legalidade dos atos administrativos e constitui princí-
pio intimamente ligado ao Estado Democrático de Direito. (TJBA, Mandado de Segu-
rança nº 0008370-94.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. 
LISBETE M. TEIXEIRA ALMEIDA CÉZAR SANTOS, publicado em 31/01/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA 
ESTADUAL. CONCESSÃO DE LICENÇA. PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO. 
MESTRADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Os 
incisos II e V do art. 67 da Lei nº 9.394/96, diploma que dispõe sobre as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, cuidam da valorização do profissional de educação, um 
dos pilares da qualidade de ensino socialmente referenciada, e regula o aperfeiçoamen-
to profissional continuado. O Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e 
Médio do Estado da Bahia, Lei 8.261/2002, dispõe que o docente e demais servidores 
que exerçam atividade pedagógica poderão ser liberados das atividades, parcial ou 
totalmente. Compreende-se ser irrazoável privar o professor da necessidade de aper-
feiçoamento, que é um direito a ser preservado, principalmente à classe de mestres, 
devendo ser concedida a licença para participação no curso de Mestrado em Educação 
PPGED, sob pena de manifesta afronta à legislação retrocitada e, mais ainda, ao art. 
206, V, da Constituição Federal. O julgamento de mérito deste writ, torna prejudicado 
o agravo regimental interposto contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada. (TJBA, 
Mandado de Segurança nº 0010846-08.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, 
Relator: Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR, publicado em: 27/10/2016).
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMEN-
TAL PREJUDICADO EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DESTE MANDAMUS. 
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA PARA 



291

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

REALIZAÇÃO DE CURSO DE MESTRADO. SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE 
AFASTAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE CUR-
SOS DE APERFEIÇOAMENTO OU OUTROS QUE DEMANDEM SUBSTITUIÇÃO 
COM FULCRO NO DECRETO ESTADUAL 14.710/2013. VIOLAÇÃO À LEI FEDE-
RAL Nº 9.394/96 E AO ART. 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS 
HIERARQUICAMENTE SUPERIORES. VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Prelimi-
narmente, considerando a apreciação Colegiada deste mandamus, julga-se prejudicado 
o Agravo Regimental interposto pelo Estado da Bahia; 2. É direito constitucionalmente 
assegurado ao profissional de educação escolar o licenciamento para participação em 
curso de aperfeiçoamento. Sendo de interesse público tal concessão, vez que a capacita-
ção de tais profissionais refletem diretamente na educação da sociedade em geral; 3. A 
impetrante demonstrou de plano possuir direito líquido e certo à concessão da licença, 
atendendo a todos os requisitos previstos em lei; 4. A recusa por parte da Administração 
Pública em conceder a licença, com fundamento no Decreto Estadual nº 14.710/2013 (art. 
7º, V) viola frontalmente o disposto no art. 206, V da CF e art. 67, II da Lei Federal de 
diretrizes e bases da educação nacional; 5. Em que pese a concessão da licença se sujeitar 
ao crivo da conveniência e oportunidade da Administração Pública, os atos praticados 
por esta devem ser motivados, atendendo ao interesse público e pautados na lei. Diante 
da inobservância destes requisitos, cumpre ao Judiciário exercer o controle da legalidade; 
6. Concede-se a segurança pleiteada, declarando à Impetrante o direito de gozar de licen-
ça pelo prazo de 02 (dois) anos, com o fim de concluir o seu Mestrado na Instituição em 
que se encontra matriculada. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL 
PREJUDICADO. (TJBA, Mandado de Segurança nº 0007658-75.2014.8.05.0000, Seção 
Cível de Direito Público, Relator: Des. Substituto JOSÉ JORGE LOPES BARRETO DA 
SILVA, publicado em 02/03/2015).

Quanto à necessidade de substituição provisória da docente, tem-se que é inegável o fato de 
que uma licença remunerada sempre implicará em gastos para o erário, ante a necessidade de contra-
tação de professor substituto para que não exista prejuízo para as atividades da unidade escolar, no 
entanto, esta despesa, em determinados casos, deverá ser suportada, pois estará atendendo à desejada 
qualificação profissional do servidor, com reflexos na melhor qualidade do ensino público, em situa-
ções, como no presente caso, em que a especialização ocorre em Universidade Estadual.

Do mesmo modo, já decidiu esta Seção Cível de Direito Público:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTA-
DUAL. PROFESSOR. LICENÇA PARA PERMANECER EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. 
MESTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGU-
RADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADMI-
NISTRATIVA PARA INDEFERIMENTO DA LICENÇA. LEI FEDERAL Nº 9.394/96, ART. 67, II; 
LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002, ARTS. 61, II E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, BEM COMO ART. 62; 
DECRETO Nº 16.417/2015, ART. 7º, IX E ART. 206 DA CF. NECESSIDADE DE GASTOS COM 
SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DE PROFESSOR PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIO-
NAL NA ÁREA DE ENSINO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL A SER OBSERVADO. 
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Não se caracteriza violação ao Princípio da Separação de Poderes, 
as situações em que, por suas peculiaridades, o Poder Judiciário é buscado como forma de garantir 
direito negado pelo Poder Executivo, quanto à concessão de licença para curso de pós-graduação, já 
em andamento. Inobstante a concessão do afastamento remunerado para cursar Mestrado seja ato dis-
cricionário da Administração Pública, tal circunstância não a desobriga a motivá-lo, adequadamente, 
posto que a motivação é fundamental para o controle da legalidade dos atos administrativos e cons-
titui princípio intimamente ligado ao Estado Democrático de Direito. A necessidade de substituição 
provisória da docente implicará em gastos para o erário, ante a necessidade de contratação de pro-
fessora substituta para que não exista prejuízo para as atividades da unidade escolar, no entanto, esta 
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despesa, em determinados casos, deverá ser suportada, pois estará atendendo à desejada qualificação 
profissional do servidor, com reflexos na melhor qualidade do ensino público. Impõe-se a concessão 
da segurança, de modo que a licença para curso de pós-graduação fique restrita aos limites temporais 
que garantam ao servidor a conclusão do seu curso de Mestrado. Nesta senda, não se caracteriza 
violação ao Princípio da Separação de Poderes, as situações em que, por suas peculiaridades, o Poder 
Judiciário é buscado como forma de garantir direito negado pelo Poder Executivo, quanto à concessão 
de licença para curso de pós-graduação, já em andamento. (TJBA, Mandado de Segurança nº 0014941-
81.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. LISBETE M. TEIXEIRA ALMEI-
DA CÉZAR SANTOS, publicado em 30/05/2017).

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para reco-
nhecer o direito líquido e certo da Impetrante de gozar de licença remunerada pelo prazo de 02 (dois) 
anos, para o fim de cursar Mestrado em Educação oferecido pelo Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS.

*****

(TJBA –  Mandado de Segurança nº 0022175-17.2016.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Julgado em 14/12/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DA BAHIA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE-
CADÊNCIA REJEITADAS. PLEITO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DA 
APOSENTADORIA. MÉDIA DE PONTOS CONCEDIDA NOS EXATOS TER-
MOS DO ARTIGO 19, DA LEI ESTADUAL N.º 13.205/14. INEXISTÊNCIA DE 
ATO COATOR. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGU-
RANÇA DENEGADA.
1 – No que concerne à preliminar de inadequação da via eleita, verifica-se que a ma-
téria ora em litígio se refere ao pagamento de parcelas remuneratórias previstas em 
lei, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar estas pretensões em sede 
de Mandado de Segurança, uma vez que as previsões insertas na Lei Estadual n.º 
13.205/15 trouxeram consigo o atributo de causar efeitos concretos à esfera jurídica 
do impetrante.
2 – Quanto a preliminar de decadência é sabido que em se tratando de omissão ilegal 
que envolva obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação manda-
mental renova-se mês a mês, consoante pacífica jurisprudência do STJ.
3 – No mérito, verifica-se que o impetrante recebia a título de Parcela Variável por 
Desempenho Funcional (PVDF) a pontuação 1357,91, nos exatos termos do supracita-
do artigo 19, da Lei Estadual n.º 13.205/14, conforme se vê da Média de Gratificação/
Pontos anexa (fls. 75).
4 – De outro modo, observa-se que após o ato de sua aposentadoria, ocorrida em 
03/12/2015 (fls. 58), houve uma consequente alteração na sua composição remunerató-
ria. Isto porque, a pontuação de PVDF passou a ser multiplicada sobre o valor referente 
ao seu cargo efetivo de Consultor Técnico, cuja a pontuação corresponde a 5,648930 
pontos, conforme se extrai das informações prestadas pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia (fls. 162).
5 – Diante deste contexto, o impetrante aposentou-se com a seguinte composição re-
muneratória: Proventos = R$ 11.888,23; Adicional por Tempo de Serviço (32%) = R$ 
6.258,87; PVDF (1.357,91 x 5,648930) = R$ 7.670,74; Estabilidade Econômica DAS-4 
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(30%) = R$ 2.633,06; Total Bruto = R$ 28,450,90, consoante documento de fls. 119.
6 – Nesta perspectiva, constata-se que inexiste ato coator a ser reconhecido no pre-
sente mandamus, uma vez que o demandante não logrou êxito em comprovar a ale-
gada supressão parcial da verba denominada Parcela Variável por Desempenho Fun-
cional – PVDF.
7 – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 

0022175-17.2016.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JOÃO HUMBERTO FÉLIX DE 
SOUZA, impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tri-
bunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 
e, no mérito, DENEGAR a segurança vindicada, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOÃO HUMBERTO FÉLIX DE 

SOUZA, irresignado em face de ato reputado ilegal, cuja prática foi atribuída ao PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.

A irresignação do impetrante consistente em suposta redução da base de cálculo dos proventos 
de sua aposentadoria, consubstanciado pela supressão parcial da verba denominada Parcela Variável 
por Desempenho Funcional – PVDF (antiga “Gratificação por Desempenho Funcional).

Informou que é aposentado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e antes 
de sua inatividade ocupava a seguinte condição funcional: Classe/Nível C5, com média de pontos 
fixada em 1.500, Cargo Consultor Técnico.

Aduziu que “(…) no âmbito do TCM, até 01 de janeiro de 2015, vigorava a Lei Estadual n.º 
7.976/01, que modificou a estrutura organizacional e a de cargos de provimento permanente e tempo-
rário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, instituindo a denominada Gratifi-
cação de Produtividade em seu art. 6º.” (sic fls. 05)

Asseverou que a referida “Gratificação de Produtividade” passou a ser denominada “Gratifi-
cação por Desempenho Funcional”, em razão da alteração introduzida pela Lei Complementar Esta-
dual n.º 28, de 14 de dezembro de 2006. Registrou, por conseguinte, que esta realidade foi alterada 
a partir da Lei Estadual n.º 13.205/14. Neste sentido, sustentou que começou a serem incorporados à 
remuneração de todos os servidores do TCM (parcela variável por desempenho funcional) o total de 
1.500 (um mil e quinhentos) pontos, conforme arts. 17, 18 e 19.

Salientou que no momento de sua aposentadoria na data de 03 de dezembro de 2015, subme-
teu-se às regras introduzidas pela novel legislação estadual (Lei n.º 13.205/14) e “recebia a título de 
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO FUNCIONAL o total de 2.928,07 pontos, situação esta que 
perdurou até o mês de dezembro de 2014, quando sofreu uma REDUÇÃO para 916,54 pontos em fun-
ção da entrada em vigor da Lei Estadual n.º 13.205/14.

Ressaltou que o ato aposentador partiu de premissa absolutamente equivocada ao fixar seus pro-
ventos de inatividade com uma média de 1.357,91 pontos a título de Parcela Variável por Desempenho 
Funcional – PVDF, quando deveria ter fixado levando em consideração o patamar de 1.450,71 pontos.

Defendeu, por conseguinte, o direito de incorporar a referida parcela remuneratória (1.450,71 
pontos) aos proventos da aposentadoria, nos termos do art. 13 da norma estadual revogada e do atual 
art. 19 da Lei 13.404/14 c/c o art. 132, § 1º da Lei 6.677/94.



294

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Argumentou sobre a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, do interesse público 
e da dignidade da pessoa humana.

Ao final, inexistindo pleito de medida liminar, requereu a concessão da segurança a fim de que 
seja reconhecida: “V.1. (…) a necessária retificação dos pontos atribuídos à remuneração do impetran-
te, sem o estorno de denominado abate teto; V.2. (…) o direito do impetrante de ter seus proventos de 
aposentadoria fixados pela média dos 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores à aquisição 
do direito à aposentadoria, do implemento da idade limite de permanência no serviço ou da data da 
edição do ato aposentador, determinando-se o recálculo de referida média, considerando os 1.450,71 
pontos recebidos pelo impetrante, corrigindo-se os valores definidos pelo TCM nos meses de maio a 
agosto de 2014;

Pleiteou ainda pelo “(…) direito do Impetrante de incorporar aos Proventos de Aposentadoria 
os valores respectivos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, observados os critérios 
definidos nas normas estaduais dantes referidas, determinado o imediato recálculo, correção do ato 
aposentador e implementação e pagamento das parcelas mensais, a partir da publicação do Acór-
dão, conforme art. 14, §§ 3º e 4º, da Lei 12.016/2009.” (fls. 02/17)

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 19/150.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, autoridade ora impetrada, apresen-

tou as informações requeridas, arguido preliminarmente a inadequação da via eleita, sob o argumento 
de que a pretensão do impetrante violou o disposto na Súmula n.º 266 do STJ. Suscitou, ainda em sede 
preliminar, a ocorrência da decadência da impetração, tendo em vista que a Lei Estadual n.º 13.205/15 
passou a vigorar a partir de dezembro de 2014 e o presente mandamus foi impetrado em 04/09/2016, 
excedendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23, da Lei n.º 12.016/09.

No mérito, asseverou que inexiste direito cabível a ser reparado pelo Poder Judiciário 
(fls.156/161).

Anexou documento de fls. 162.
O Estado da Bahia interveio no feito e sustentou que a pretensão do impetrante encontra intrans-

ponível óbice na Lei n.º 13.205/2014. Neste sentido, pugnou pela denegação da segurança (fls. 166/168-v).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça lançou parecer opinando pela “(…) im-

procedência do writ, por restar configurada a decadência, sendo o impetrante, inclusive, carecedor 
de direito líquido e certo.” (fls. 171/176)

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão na 
pauta. Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõe os artigos 937 do CPC e 187 
do RITJ/BA.

VOTO
 Discute-se nos presentes autos se o impetrante, Consultor Técnico do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado da Bahia, possui direito líquido e certo à incorporação da suposta média de 
1.450,71 pontos, referentes aos últimos 12 (doze) meses anteriores à sua aposentadoria.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo  Tribu-
nal de Contas dos Municípios, autoridade reputada coatora.

Vale destacar que o Mandado de Segurança é verdadeira garantia individual de qualquer cida-
dão contra os atos praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrên-
cia ou não de ato supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX).

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ora em litígio se refere ao pagamento de par-
celas remuneratórias previstas em lei, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar estas 
pretensões em sede de Mandado de Segurança, uma vez que as previsões insertas na Lei Estadual n.º 
13.205/15 trouxeram consigo o atributo de causar efeitos concretos à esfera jurídica do impetrante.
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Em consonância com este entendimento, traz-se à baila o seguinte julgado do Superior Tribu-
nal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGU-
RANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. EC 41/03. INDEFERIMENTO DA 
INICIAL FUNDADO NA SÚMULA 266/STF. ATAQUE CONTRA LEI EM TESE NÃO CONFI-
GURADO. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONS-
TITUCIONALIDADE DA NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO RECOR-
RIDO CASSADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS. 1. A jurisprudência desta Corte 
Superior é no sentido de que a alegação de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concre-
tos resultantes do ato coator atacado pode ser suscitada como causa de pedir do mandado de segurança, 
podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso (incidenter tantum) pelo juiz ou pelo tribunal. 
O que a Súmula 266/STF veda é a impetração de mandamus cujo o próprio pedido encerra a declaração 
de inconstitucionalidade de norma em abstrato, pois esse tipo de pretensão diz respeito ao controle con-
centrado, o qual deve ser exercido no âmbito das ações diretas de (in) constitucionalidade. Precedentes: 
AgRg no AREsp 420.984/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2014; RMS 
34.560/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013; RMS 31.707/MT, Rel. De-
sembargadora convocada Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 23/11/2012; RMS 30.106/CE, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09/10/2009. 2. No caso dos autos, depreende-se da petição inicial, 
mais precisamente de seu requerimento final, que o pedido da impetrante, servidora pública aposentada, 
é o de cancelamento dos descontos relativos à contribuição previdenciária de seus proventos, sendo que 
a inconstitucionalidade formal da EC 41/03 foi deduzida apenas como causa de pedir. 3. Inaplicável, na 
espécie, a Súmula 266/STF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 4. Recurso ordinário provi-
do, com a determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga na apreciação 
do “mandamus”, como entender de direito.” (STJ - RMS: 46033 SC 2014/0172987-8, Relator: Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/09/2014,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Pu-
blicação: DJe 11/09/2014).”

Por estas razões, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.
No que concerne à preliminar de decadência aventada também pelo TCM, é certo que em se 

tratando de omissão ilegal que envolva obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação 
mandamental renova-se mês a mês, consoante jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO 
JUDICIAL QUE DETERMINA BLOQUEIO DE SUBSÍDIO MENSAL PERCEBIDO PELO IM-
PETRANTE. CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. APARENTE MANIFESTA ILEGA-
LIDADE (CPC, ART. 649, IV). PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECADEN-
CIAL QUE SE RENOVA A CADA PERÍODO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA 
PRÉ-CONSTITUÍDA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO (CPC, ART. 267, IV). RECUR-
SO ORDINÁRIO PREJUDICADO. (…) 2. Quanto ao prazo decadencial, tem-se que o ato judicial 
questionado atinge prestação de trato sucessivo, o que, segundo a jurisprudência desta eg. Corte, 
faz renovar, a cada vez que se cumpre tal determinação, a possibilidade de impugnação pela via 
do mandado de segurança. (STJ – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 
39298 MG 2012/0217679-2, Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA, Julgamento: 20 de Agosto de 
2013, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).”

Nestas condições, rejeito esta preliminar de decadência e prossigo ao julgamento de mé-
rito da demanda.

Impõe salientar que o vencimento dos ocupantes dos cargos do Tribunal de Contas dos Muni-
cípios do Estado da Bahia é composto de uma parte fixa relativa à remuneração básica do respectivo 
cargo do servidor, e outra variável, inicialmente denominada Gratificação por Desempenho Funcio-
nal, insculpida no artigo 6º da Lei Complementar n.º 28/06, litteris:

“Art.6º. Passa a denominar-se “Gratificação por Desempenho Funcional” a Gratificação de Produtivi-
dade instituída pelo art. 6º, da Lei 7976 de 03.12.01
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(…)
Art.8º. A parte variável do vencimento correspondente à Gratificação por Desempenho Funcional será 
incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores pela média de pontos apurada nos 
últimos 12(doze) meses imediatamente anteriores ao mês civil em que foi protocolado o pedido de 
aposentadoria, àquela em que foi adquirido o direito à inativação ou à data da sua vigência.”

A referida gratificação passou a ser denominada Parcela Variável por Desempenho Funcional 
– PVDF, por força da Lei Estadual n.º 13.205/14, que em seus artigos 17 18 e 19 assim dispõem:

“Art. 17 – O vencimento dos ocupantes dos cargos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia é composto de uma parte fixa, relativa à remuneração básica do respectivo cargo, e de outra corres-
pondente à Gratificação por Desempenho Funcional, prevista no art. 6º da Lei Complementar nº 28, de 14 
de dezembro de 2006, que passa a ser denominada Parcela Variável por Desempenho Funcional – PVDF.
§ 1º – A Parcela Variável por Desempenho Funcional será calculada mediante aplicação de sistema de 
avaliação, mensurado em pontos, até o limite máximo de 1.500 pontos, segundo critérios estabelecidos 
em Resolução do Tribunal Pleno, baseados em sistemas de mérito;
Art. 18 – A partir da data de vigência desta Lei, fica incorporado à parte fixa do vencimento dos servi-
dores do Quadro de Pessoal Efetivo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o valor 
correspondente a 1.500 pontos da Parcela Variável por Desempenho Funcional, observados os valores 
dos pontos de cada cargo e classe respectivamente ocupados, assegurando-se a irredutibilidade dos 
vencimentos, respeitando o limite previsto na Constituição Estadual.
Art. 19 – A Parcela Variável por Desempenho Funcional, para efeitos dos proventos de aposentadoria, será 
fixada pela média dos 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores à aquisição do direito à aposenta-
doria, do implemento da idade limite de permanência no serviço ou da data da edição do ato aposentador.”

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o impetrante recebia a título de 
Parcela Variável por Desempenho Funcional (PVDF) a pontuação 1357,91, nos exatos termos do supracita-
do artigo 19, da Lei Estadual n.º 13.205/14, conforme se vê da Média de Gratificação/Pontos anexa (fls. 75).

De outro modo, observa-se que após o ato de sua aposentadoria, ocorrida em 03/12/2015 (fls. 
58), houve uma consequente alteração na sua composição remuneratória. Isto porque, a pontuação de 
PVDF passou a ser multiplicada sobre o valor referente ao seu cargo efetivo de Consultor Técnico, 
cuja a pontuação corresponde a 5,648930 pontos, conforme se extrai das informações prestadas pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (fls. 162).

Diante deste contexto, o impetrante aposentou-se com a seguinte composição remuneratória: 
Proventos = R$ 11.888,23; Adicional por Tempo de Serviço (32%) = R$ 6.258,87; PVDF (1.357,91 
x 5,648930) = R$ 7.670,74; Estabilidade Econômica DAS-4 (30%) = R$ 2.633,06; Total Bruto = R$ 
28,450,90, consoante documento de fls. 119.

Nesta perspectiva, constata-se que inexiste ato coator a ser reconhecido no presente manda-
mus, uma vez que o demandante não logrou êxito em comprovar a alegada supressão parcial da verba 
denominada Parcela Variável por Desempenho Funcional – PVDF.

No mesmo sentido, traz-se à baila o recente julgado desta Egrégia Seção Cível de Direito Público:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRI-
BUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. REAJUSTE DOS VENCI-
MENTO BÁSICOS COM BASE EM LEI ESTADUAL Nº 13.205/2014. IRREDUTIBILIDADE DE 
VENCIMENTOS PRESERVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. 
(Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 0015983-05.2015.8.05.0000, Relator (a): Des. 
Gesivaldo Nascimento Britto, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 06/05/2016).”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de rejeitar 
as preliminares de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, DENEGAR a se-
gurança vindicada.
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*****

(TJBA – Mandado de Segurança nº 0016391-59.2016.8.05.00000 e Agravo Interno nº 0016391-
59.2016.8.05.0000/50000. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Jul-
gado em 13/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. REVISÃO DE CÁLCULOS. 
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. INTERPOSIÇÃO DE ACLA-
RATÓRIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. 
IMPETRAÇÃO SUPERIOR A 120 DIAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 23 DA 
LEI 12.016/2009.  PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. PRO-
CESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENE-
GADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 0016391-

59.2016.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ESPÓLIO DE WALDMÉA SENTO SÉ FERNAN-
DES DA CUNHA e impetradas EXMª. SRª DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA BAHIA E EXMª. SRª. JUIZA AUXUILIAR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIO.

Acordam os desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Bahia, em ACOLHER a prejudicial de mérito de decadência, DENEGANDO A SEGURANÇA, 
extinguindo o processo com resolução do mérito, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ESPÓLIO DE WALDMÉA SENTO SÉ 

FERNANDES DA CUNHA, representado por seu inventariante Juarez Sento Sé Fernandes da Cunha, 
qualificado nos autos, com pedido de decisão liminar, inaldita altera pars, contra ato  perpetrado pela 
Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e pela Excelentíssima 
Juíza Auxiliar do Núcleo de Precatório, consubstanciado na decisão administrativa dos autos originá-
rios nº 0001813-38.2009.8.05.0000-0.

O Impetrante afirma que tornou-se credor do Município do Salvador/BA, após o trânsito em 
julgado da sentença que julgou procedente a Ação de Desapropriação ajuizada no ano de 1975, resul-
tando na inscrição do Precatório supra citado.

Aduz que decorridos mais de quarenta e um anos, ainda não alcançou a efetividade do paga-
mento da devida indenização.

Por diversas vezes requereu a  revisão dos cálculos do precatório para que fossem levados em 
consideração a aplicação dos índices de correção monetária expurgados, incidência de juros morató-
rios contados da data do trânsito em julgado da sentença, bem como incidência dos juros moratórios 
sobre o principal acrescidos de juros remuneratórios, este último reconhecido pelo município devedor.  

Ressalta que interpôs Mandado de Segurança (nº 0320849-85.2012.8.05.0000), julgado e no 
mérito, concedida a segurança, em parte, determinando à autoridade coatora a revisão dos cálculos 
do crédito constante no Precatório n.º 0001813-38-2009.8.05.000-0, fazendo incidir os expurgos in-
flacionários na correção monetária do valor, devendo o órgão competente munir-se das ferramentas 
atualizatórias necessárias e suficientes para tanto.

Salienta que reiterou a pretendida revisão de cálculos, aplicando-se os critérios acolhidos pelo 
acórdão colacionado, obteve decisão que determinou a suspensão do processo até a verificação do 
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julgado do acórdão no mandamus, sem quaisquer pagamento. Os autos foram remetidos para o setor 
de cálculos para cumprir despacho no que diz a respeito aos honorário advocatícios.

Inconformado, a parte impetrante opôs aclaratórios que foi rejeitado, impossibilitando o rece-
bimento de qualquer valor, ainda que concernente às parcelas reconhecidamente incontroversas.

Novos Embargos de Declaração foram opostos e acolhidos parcialmente, cuja decisão atribuiu 
efeito vinculante às recomendações do CNJ, entretanto desprezou a preclusão que atinge questões já 
decididas, a existência de pontos não controvertidos pelas partes e os preceitos do acórdão que julgou 
o referido Mandado de Segurança.

Ao final, pugna pela concessão liminar de segurança, para ordenar a autoridade coatora a 
inserir, também os cálculos determinados na decisão dos embargos declaratórios parcialmente aco-
lhidos (constante de fls. 855/858v), bem como a incidência dos juros remuneratórios sobre o principal, 
atualizado monetariamente, mais juros moratórios e  contingenciamento dos respectivos valores. No 
mérito, requer a procedência e concessão do writ para determinar a revisão de cálculos (fls. 2/38).

Anexou documentos (fls. 39/989).
Consta nos autos, decisão indeferindo a medida liminar pleiteada (fls. 900/902).
Irresignado, o autor apresentou Agravo Interno (fls. 906/911).
Contrarrazões apresentadas às fls. 938/940.
Devidamente notificadas, as autoridades impetradas apresentaram as informações requeri-

das (fls. 918/935).
Remetidos os autos à Douta Procuradoria, esta opinou pela conversão do feito em diligência, 

a fim de intimar o impetrante à promover a citação do litisconsorte passivo necessário (fls. 943/947).
Observa-se dos autos, despacho acolhendo o pleito ministerial (fls. 949).
O Estado da Bahia interveio no feito alegando, preliminares de impugnação ao valor da causa 

e decadência. No mérito, alega que: “(...)  os fundamentos aduzidos para inserção dos juros com-
pensatórios e dos juros moratórios, como pretendido, são absolutamente inconsistentes e errôneos, 
devendo ser denegada a segurança por total inexistência do suposto direito líquido e certo afirmado, 
bem como pela estrita legalidade do ato administrativo impugnado(...)” (sic. fl. 966). Prequestiona a 
matéria. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares aventadas e, não sendo este o entendi-
mento, requer a denegação da segurança (fls. 958/967).

O Município do Salvador apresentou resposta, pontuando inicialmente quanto  impugnação 
ao valor da causa, decadência do direito, ilegitimidade passiva das impetradas, inadequação da via 
eleita. No mérito, pleiteou pela extinção do processo sem julgamento de mérito (fls. 971/995).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da 
prejudicial de mérito de decadência. Alternativamente, pela concessão parcial da segurança (fls. 
1103/1111).

Consta despacho intimando o autor para se manifestar sobre as preliminares arguidas 
(f ls. 1113).

A parte impetrante apresenta pronunciamento refutando os fundamentos. Requereu pela rejei-
ção das preliminares (fls. 1117/132).

VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por ESPÓLIO DE WALDMÉA SENTO SÉ 

FERNANDES DA CUNHA, representado por seu inventariante Juarez Sento Sé Fernandes da Cunha, 
qualificado nos autos, com pedido de decisão liminar, inaldita altera pars, contra ato  perpetrado pela 
Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e pela Excelentíssima 
Juíza Auxiliar do Núcleo de Precatório, consubstanciado na decisão administrativa dos autos originá-
rios nº 0001813-38.2009.8.05.0000-0.
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Inicialmente, passo à analise da prejudicial de mérito suscitada pelo Estado da Bahia e pelo 
Município do Salvador. A impetração do mandamus decorre das recomendações de metodologia de 
cálculos determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, proferida em 27/09/2013.

Vale ressaltar que a insurgência do autor quanto à revisão dos cálculos persiste, tendo em 
vista que este declara haver interposto outro Mandado de Segurança, tombado sob nº  0320849-
85.2012.8.05.0000.

Com efeito, a decisão que ensejou o ato impugnado fora proferida em 14 de outubro de 2013 
(fls. 448/451), disponibilizada no DJE em 24/10/2013, considerando-se publicada em 25/10/2013.

Compulsando os autos, constata-se as interposições de Embargos de Declaração (fls. 506/513, 
259/542, 659/674, 777/807 e 886/890.

Deste modo, resta claro que a ciência do Impetrante se deu com a publicação da decisão ata-
cada em 14/10/2013, proferida no processo de Precatório e a impetração em 18/08/2016, após o prazo 
de 120 dias, consoante artigo 23 da Lei 12.016/2009, in verbis:

Art. 23.  O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) 
dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

Sabe-se que interposição de aclaratórios em face de decisão judicial proferida pela via do Man-
dado de Segurança não tem o condão de interromper o fluxo do prazo decadencial de 120 dias para 
impetração do writ, notadamente quando se trata de prazo que não se suspende, nem se interrompe.

Outrossim, a parte que ingressa nos autos com os recursos demonstra possuir conhecimento 
pleno e inquestionável do ato decisório que lhe foi contrário.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu recentemente a respeito da matéria:

DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MAN-
DADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CON-
COMITANTE DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS, EXIGÍVEIS NA CON-
CESSÃO DE TUTELA LIMINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS 
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. JUÍZO DE MÉRITO POSTERIOR. PEDIDO LIMINAR 
DENEGADO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com pedido de medida 
liminar, interposto por JOSAINE TAVARES SILVA ESCOBAR contra acórdão do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIPICIDADE. 
EQUIVALÊNCIA A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA QUE SE DENEGA, “IN CASU”. - Ao contrário 
do que se dá no processo judicial, na seara do processo administrativo inexiste em regra a previsão 
dos embargos declaratórios como recurso típico, fazendo este vezes de mero pedido de reconsideração, 
que na hipótese e por absoluta ausência de previsão legal não detém efeito suspensivo. Incidência da 
Súmula nº 430 do STF, segundo a qual “pedido de reconsideração na via administrativa não interrom-
pe o prazo para o mandado de segurança”. - Transcorrido prazo superior a cento e vinte dias entre a 
ciência do ato lesivo e a impetração do “writ”, revela-se manifesta decadência “ex vi” do art. 23 da 
Lei 12.016/09 (fls. 844).(...) Saliente-se, ainda, que é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte 
Superior de que a interposição de embargos de declaração contra decisão administrativa impugnada 
pela via do mandado de segurança não tem o condão de interromper o fluxo do prazo decadencial de 
120 dias para impetração do mandamus, conforme atestam os seguintes precedentes: PROCESSUAL 
CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. 
INTERRUPÇÃO PELO MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 
O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A teor do disposto na Súmula 430 do STF, “pedido de re-
consideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”. 3. O efeito 
interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos, con-
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forme a dicção do art. 538 do CPC/1973 (art. 1.026 do CPC/2015), categoria na qual não se enquadra a 
ação constitucional de mandado de segurança. 4. A interposição de embargos de declaração contra de-
cisão administrativa impugnada pela via do mandado de segurança não tem o condão de interromper 
o fluxo do prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus, notadamente quando se trata 
de prazo que não se suspende, nem se interrompe e do recurso integrativo - desprovido dos vícios pre-
vistos na lei processual civil - exsurge nítida feição modificativa. 5. Manutenção do acórdão em que se 
reconheceu o transcurso do prazo para a impetração do writ. 6. Recurso desprovido (RMS 39.107/SE, 
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 30.6.2016). (...) (STJ - RMS: 53958 MG 2017/0096529-0, Relator: 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/06/2017).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. O PRAZO DE 
DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA TEM INÍCIO COM 
A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. IMPETRAÇÃO SUPERIOR A 120 DIAS.VIOLA-
ÇÃO DO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009.
(Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0023457-90.2016.8.05.0000, Relator(a): Roberto 
Maynard Frank, Tribunal Pleno, Publicado em: 13/04/2018).

Nestas condições, constata-se que ocorreu a decadência.
De referência ao Agravo Interno oposto às fls. 906/911, conclui-se que este perdeu seu objeto, 

em razão do julgamento da ação principal.
O artigo 932, III do Código de Processo Civil c/c art. 162, XV do RITJBA, por sua vez, esta-

belecem: “Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não 
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”

Discorrendo sobre o referido dispositivo processual, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MA-
RIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta super-
veniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe 
julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”(in ‘CPC comentado 
e legislação extravagante’, 11ª ed., 2010, pág. 1002)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de acolher a pre-
liminar de decadência suscitada pelo Estado da Bahia e pelo Município do Salvador, JULGANDO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO A SEGURANÇA 
VINDICADA, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, II, do CPC. Por conseguinte, 
julgo prejudicado o Agravo Interno interposto às fls. 906/911.

*****

(TJBA – Apelação nº 0529117-73.2014.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Apelação nº 0529117-
73.2014.8.05.0001. Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 18/09/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA EFETIVA. PRESCRIÇÃO INEXISTEN-
TE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CARACTERIZADO O DESVIO DE 
FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO PERIODO. SÚMU-
LA 378 DO STJ. VANTAGENS PESSOAIS CONCEDIDAS AOS OCUPANTES DE 
CARGO EFETIVO DE  AUXILIAR DE ENFERMAGEM.   CABIMENTO. PRE-
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CEDENTE EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. DANO MORAL. NÃO CON-
FIGURADO.  RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Rejeitada a preliminar de prescrição do fundo de direito, uma vez que a jurisprudência 
do STJ já firmou o entendimento no sentido de que quando não há a negação do próprio 
direito vindicado, a obrigação é de trato sucessivo.
No mérito, não resta dúvida de que comprovado o desvio de função, a servidora tem 
direito a percepção as diferenças salariais existentes entre a função de seu cargo de 
origem e a desempenhada, questão inclusive já pacificada pela Súmula 378 do STJ.
No mesmo sento, faz jus a autora também ao pagamento das vantagens pessoais con-
cedidas aos ocupantes do cargo efetivo de  auxiliar de enfermagem ao longo dos anos 
em que esteve no exercício efetivo da função, entendimento já pacificado em sede de 
recurso repetitivo pelo STJ.
Lado outro, indevida a condenação em dano moral apenas pelo desvio de função, cuja 
diferença de salário restou garantida, uma vez que o Estado concedeu à servidora cur-
so preparatório para o exercício da função, salvo se restasse demostrado algum tipo si-
tuação vexatória ou ofensiva à dignidade da servidora. RECURSOS CONHECIDOS 
E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas n.º 0529117-

73.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Maria Luisa Miranda Silva e o Estado da Bahia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APE-
LOS, nos termos do relatório e voto do Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações Cíveis nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer interpos-

tas pelo Estado da Bahia e por Maria Luisa Miranda Silva em face da  sentença de fls. 149/155, 
proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que  julgou improcedentes os 
pedidos de pagamento das vantagens pessoais adquiridas à autora como auxiliar de enfermagem ao 
longo dos anos em que esteve em desvio de função, e mudança de enquadramento, e procedentes os 
pedidos de indenização pelo desvio de função cabendo o pagamento da diferença salarial referente 
aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em relação ao período em que efetivamente prestou 
o serviço, excluindo o período de férias e licença, condenou ainda o Estado ao pagamento de danos 
morais arbitrados em R$ 30.000,00, fundamentando que o ente público submeteu a autora a trabalho 
estranho aquele referente a seu enquadramento, em condição de apequenamento, não lhe garantindo 
o tratamento isonômico a quem desempenhava as mesmas tarefas criando uma espécie de auxiliar de 
enfermagem de 2ª categoria, caracterizando ausência de boa-fé no trato com a funcionária. Conside-
rando que ambas as partes foram sucumbentes, fixou em 8% do valor total a ser apurado  os honorá-
rios em favor da autora e em dois salários-mínimos a condenação em favor do ente estatal.

Em suas razões de fls. 156/167, aduz a autora que houve sucumbência mínima, portanto inca-
bível a  condenação em honorários. Assevera que a apelante faz jus ao pagamento das vantagens pes-
soais adquiridas como auxiliar de enfermagem ao longo dos anos em que esteve em desvio de função.

Irresignado o Estado da Bahia apelou às fls. 168/184, aduzindo preliminarmente a prescrição, 
pois a situação irregular data de 1995 e a ação apenas foi ajuizada em 2014. No mérito, alega  a ine-
xistência do desvio funcional, pois a autora é titular de cargo de auxiliar administrativo. Alega a ine-
xistência de dano moral, pois este não guarda relação com o prejuízo econômico sofrido pela autora. 
Por fim, requer o provimento do recurso.
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Contrarrazões da autora às fls. 190/209.
Contrarrazões do Estado às fls. 210/214.   
Recurso próprio, tempestivo, sem custas por trata-se de ente público, gratuidade judiciária 

requerida pela autora.

VOTO
Como visto, tratam-se de Apelações Cíveis em face da sentença de fls. 149/155, que  julgou 

improcedentes os pedidos de pagamento das vantagens pessoais adquiridas como auxiliar de en-
fermagem ao longo dos anos em que esteve em desvio de função e mudança de enquadramento, e 
procedentes os pedidos de indenização pelo desvio de função cabendo o pagamento da diferença 
salarial referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em relação ao período em que 
efetivamente prestou o serviço, e condenou o Estado ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 
30.000,00, fundamentando que o ente público submeteu a autora a trabalho estranho aquele referente 
a seu enquadramento, em condição de apequenamento, não lhe garantindo o tratamento isonômico a 
quem desempenhava as mesmas tarefas, caracterizando ausência de boa-fé no trato com a funcioná-
ria. Considerando que ambas as partes foram sucumbentes, fixou em 8% do valor total a ser apurado  
os honorários em favor da autora e em dois salários-mínimos a condenação em favor do ente estatal.

Defiro a gratuidade judiciária requerida, pois não constam nos autos circunstâncias que con-
tradigam a declaração de necessidade.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pelo Estado, uma 
vez que a jurisprudência do STJ já firmou o entendimento no sentido de que, quando não há a negação 
do próprio direito vindicado, a obrigação é de trato sucessivo. Nesse sentido o aresto colacionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CA-
BIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. RESP 
1.251.993/PR, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSI-
VO. SÚMULA 85/STJ. JUROS MORATÓRIOS. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS 
EM CURSO. RESP 1.205.946/SP, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
1. É pacífico o entendimento dessa Corte no sentido de que, reconhecido o desvio de função, conquanto 
não tenha o servidor direito a ser promovido ou reenquadrado no cargo ocupado, tem ele direito às 
diferenças vencimentais devidas em decorrência do desempenho de cargo diverso daquele para o qual 
foi nomeado.
Precedente: RMS 27.831/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/9/2011; AgRg no Ag 
1.261.874/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2011.
2. A Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-
C do CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da 
ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada 
a aplicação do Código Civil.
3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, 
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as presta-
ções vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85/STJ.
4. A Lei 11.960/2009, que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, aplica-se a todas as condenações impos-
tas à Fazenda Pública e aos processos em curso na data de sua vigência. Assim sendo, o recurso merece 
provimento nesse ponto. Precedente: REsp 1.205.946/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2/2/2012.
5. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no AREsp 29.928/RS, Rel. Ministro BE-
NEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 14/05/2013).

No mérito, não resta dúvida de que, comprovado o desvio de função exercido pela autora de 
1999 até o ajuizamento da Ação, pelos documentos de fls. 32/88, que demonstram a qualificação no 
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curso de auxiliar de enfermagem e o efetivo desempenho dessa função, no mesmo sentido a declara-
ção das testemunhas anexadas às fls. 154/155, prevalecendo a alegação de que a servidora tem direito 
a percepção as diferenças salariais existentes entre a função de seu cargo de origem e a desempenha-
da, observada a prescrição, questão inclusive já pacificada pela Súmula 378 do STJ, que estabelece: 
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Outrossim, como próprio Estado na petição de apelo à fl. 176 assevera que “a  discriminação 
havida entre as carreiras de Auxiliar Administrativo com a de Auxiliar de Enfermagem reside na 
diferença remuneratória existente entre os titulares dos cargos dessas carreiras: estes últimos perce-
bem remuneração superior à auferida pela primeira. Mas essa diferença remuneratória embasa-se 
no fato de que as atribuições inerentes ao cargo de Auxiliar de Enfermagem são complexas do que 
aquelas atinentes ao cargo de Auxiliar Administrativo” .

Desta feita, comprovado o desvio de função, faz jus a autora também ao pagamento das van-
tagens pessoais concedidas aos ocupantes do cargo efetivo de  auxiliar de enfermagem ao longo dos 
anos em que esteve no exercício efetivo da função, tal entendimento já foi pacificado em sede de 
recurso repetitivo. A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 
OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTIN-
GUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO 
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. ALEGADA 
OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMEN-
TAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCU-
PANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITU-
CIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta 
Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo ex-
tinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com 
o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedentes.
2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestio-
namento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial.
3. Os artigos 458, II, e 535 do Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão 
recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, 
contradição ou obscuridade.
4. Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para 
outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício des-
viado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão 
funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e 
não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enrique-
cimento sem causa do Estado.
5. Recurso especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do Estado do Amapá conhe-
cido em parte e improvido. (STJ, REsp 1091539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 30/03/2009).

Lado outro, indevida a condenação em dano moral apenas pelo desvio de função, cuja di-
ferença de salário restou garantida, uma vez que o Estado concedeu à servidora curso preparatório 
para o exercício da função, salvo se restasse demostrado algum tipo situação vexatória ou ofensiva 
à dignidade da servidora. Registre-se que o exercício de uma função para a qual a servidora não foi 
concursada implica tão-somente em direito ao recebimento da respectiva diferença salarial.

Sobre o descabimento do dano moral, explica o doutrinador Sergio Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 
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indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, abor-
recimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, por-
quanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 
o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”(-
CAVALIERI, 2008, p. 78)

Nesse sentido, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano moral assevera que:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que 
integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, 
etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359).

Quanto a condenação em honorários sucumbenciais, face a sucumbência recíproca, mantenho 
o percentual de 8% arbitrado no comando sentencial, assim como a condenação em dois salários-mí-
nimos para o Estado, pois apresenta-se adequado ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade 
que devem ser observados na condenação, assim como aos requisitos previstos no §2º, art. 85 do CPC, 
quais sejam: o grau de zelo do profissional, local de prestação do serviço, natureza e a importância da 
demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entretanto, a concessão de assistência judiciária gratuita proporciona aos beneficiários a sus-
pensão dos efeitos da condenação nas verbas de sucumbência, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC 
e artigo 12 da Lei nº 1060 de 5.2.1950.  

Diante do exposto, DA-SE PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, do Estado para extirpar 
a condenação em dano moral e da autora para conceder  a gratuidade judiciária e as vantagens pesso-
ais deferidas aos ocupantes do cargo efetivo de auxiliar de enfermagem. 

*****

(TJBA – Apelação nº 0540013-73.2017.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILI-
TAR.  RESERVA REMUNERADA. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁ-
RIO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. EMBASAMENTO 
EM LEI ESTADUAL nº. 7.990/01, ARTS.57, II, 193, I E III,  e Dec. Estadual 
n.28.858/82. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 
COM RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS.  IMPROCEDÊNCIA. APE-
LAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. condu-
ta SUBSUMIDA AOS DISPOSITIVOS do Estatuto dOS PoliciaIS MilitarES do 
Estado da Bahia. ATO PUNITIVO VÁLIDO, DECORRENTE DE PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REALIZADO COM OBSER-
VÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CONCERNENTES AO CON-
TRADITÓRIO E AMPLO DIREITO DE DEFESA. Fatos apreciados na esfera 
criminal perante a Justiça Comum. Desclassificação do crime para a modalidade 
culposa, SEM REFLETIR NA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM 
ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO  IMPROVIDO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0540013-

73.2017.8.05.0001, de SALVADOR, sendo apelante MARIVAL SILVA DOS SANTOS e apelado,  
Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO
A sentença de fls.732/740, proferida na Vara de Auditoria Militar  da comarca de Salvador 

julga improcedente ação de procedimento ordinário proposta por MARIVAL SILVA DOS SANTOS 
em face de Estado da Bahia desacolhendo pretensão de anulação de ato administrativo que deter-
minou a cassação de seus proventos de inatividade, sem condenação do postulante ao pagamento de 
custas processuais ou verba honorária enquanto beneficiário de assistência judiciária gratuita.

O demandante representado interpõe recurso de apelação independendo de preparo, fls.758/780, 
com pedido de tutela recursal, visando reforma da sentença a julgar procedente a ação a declarar a nulida-
de do referido ato administrativo, publicado em BGO nº. 071, de 11 de abril de 2017, condenando Estado 
da Bahia a restabelecer seus  proventos de inatividade, inclusive “com  todos os direitos inerentes a sua 
condição”, desde a data da cassação,  pagar   indenização a  título de danos morais, além de honorários 
advocatícios nos termos do art. 85 do CPC. Alega, em síntese, que, “na solução em PAD que ora impugna, 
restou consignado que teria violado os preceitos éticos e deveres dos policiais militares, incorrendo no 
quanto insculpido no artigo 57, inciso II e parágrafo único do mesmo artigo previsto no Estatuto dos Poli-
ciais Militares”; idênticos fatos motivaram a postulação da ação penal nº 0045106-84.2011.8.05.0001 com 
sua incursão nas sanções do Art. 121, parágrafo 4º, c/c art. 18, inciso I (segunda parte) e artigo 61, inciso II, 
alínea h, do Código Penal Brasileiro; o M.M Juiz da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador teria  admitido 
que “os fatos não se deram da forma como descrito na inicial acusatória, seja do PAD, seja da ação penal”. 
Reporta-se a produção de provas no âmbito criminal, ensejando desclassificação do crime de homicídio 
doloso para ‘homicídio culposo na direção de veículo automotor’ (ART. 302 DO CTB),  a “punição apli-
cada é deveras desproporcional, principalmente por “não ter agido em nenhuma das hipóteses ensejadoras 
de cassação de proventos de inatividade”, concluindo pela ilegalidade do ato administrativo, sem previsão 
em rol taxativo do art. 57, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual n. 7.990/2001), desprovido de 
proporcionalidade e razoabilidade, contrário aos princípios constitucionais vigentes, ressaltando integrar a 
reserva remunerada “há mais de 11 (onze) anos” . Exibe peças, fls. 781/797.

Na resposta ESTADO DA BAHIA pugna por improvimento do recurso, esclarecendo que 
a “legislação infraconstitucional, a lei estadual nº. 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do 
Estado da Bahia), não distingue entre militares da ativa, da reserva remunerada ou reformados para 
fins de aplicação castrense de suas normas disciplinares”.  Fls. 804/818.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Após apuração regular da falta funcional o servidor fica sujeito à penalidade administrativa 

correspondente. É válido o ato administrativo que conclui pela cassação de proventos de policial mi-
litar, integrante da reserva remunerada, por meio de procedimento administrativo disciplinar, assegu-
rando-lhe o contraditório e o direito a ampla defesa.

O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia a cassação de proventos 
do postulante, ora recorrente, em decorrência de ato motivado, “Solução de Processo Administrativo 
Disciplinar”, publicada em BGO, de 11/04/2017) resultante de processo administrativo disciplinar re-
gularmente instaurado por meio de Portaria publicada em BGO 068, de 10/04/2013, conclusivo sobre  
incursão do referido servidor nas hipóteses do art.53; inciso II, art.57; incisos IV, XI, XIII, XVI, do 
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art.39; art.41; inciso III do art.49; incisos I, III, do art.193 do Estatuto Policial Militar,  Lei 7.990/2001, 
além do art.14 do decreto Estadual nº28.858, de 09 de junho de 1982, condutas  incompatíveis com  o 
exercício da função policial militar.

Ao Poder Judiciário cumpre apreciação sobre a legalidade e legitimidade dos atos adminis-
trativos, não lhe competindo a avaliação do mérito administrativo, se aplicada a pena disciplinar em 
consonância com critérios legais pertinentes à espécie.

Nesse sentido, os seguintes precedentes,

“O  controle jurisdicional dos processos administrativos restringe-se à regularidade do procedimen-
to, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem análise 
do mérito administrativo”. (MS 16.530/DF, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJe de 30/06/2011). No 
mesmo sentido, v.g.: MS 15.313/DF, 1ª Seção, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de    /11/2011; 
do STF: RMS 24.347/DF, 2ª T., Min. Maurício Corrêa, DJ).

Ademais, conforme entendimento consolidado por Superior Tribunal de Justiça, ‘a respon-
sabilidade administrativa deve ser afastada nos casos em que declarada a  inexistência do fato 
imputado ao servidor ou negada sua autoria pela instância penal’,(REsp 1199083⁄SP, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado  em 24⁄08⁄2010, DJe 08⁄09⁄2010),  o que não restou 
demonstrado na causa em tela.

José dos Santos Carvalho Filho assim leciona: “Em virtude da independência das responsa-
bilidades e, em conseqüência, das respectivas instâncias, é que o STF já decidiu, acertadamente, 
que pode a Administração aplicar ao servidor a pena de demissão em processo disciplinar, mesmo 
se ainda em curso a ação penal a que responde pelo mesmo fato. Pode até mesmo ocorrer que a 
decisão penal influa na esfera administrativa, mas isso a posteriori. O certo é que a realização do 
procedimento administrativo não se sujeita ao pressuposto de haver prévia definição sobre o fato 
firmado na esfera judicial.” (in Manual de Direito Administrativo, 17ª ed., Rio de janeiro: Lúmen 
Júris editora, 2007, p. 642).

Nesse passo, não merece reforma a sentença fundamentada que, sem adentrar no mérito do ato 
disciplinar motivador da punição, considera a observância das formalidades legais do procedimento 
administrativo, in verbis:

“(…), O processo está apto para julgamento, pois a matéria é exclusivamente de direito, sendo dispen-
sada a Audiência Preliminar, tendo em vista que o direito discutido nos autos, em face do Estado da 
Bahia é indisponível. Trata-se de ação ordinária com pedido de anulação da penalidade de cassação 
dos proventos da inatividade, sustentando, o policial, que se encontrava na reserva remunerada há 
11 anos e que após processo administrativo disciplinar instaurado a fim de apurar fato ocorrido em 
26/03/2011 foi editado o ato inquinado, ferindo os princípios da presunção de inocência, da propor-
cionalidade e razoabilidade. Impende registrar que não é tarefa do Judiciário aferir o quantum da 
pena aplicada e nem a espécie mais adequada à situação, competindo essa atribuição a Administra-
ção Pública, salvo caso de patente desproporcionalidade (o que não é o caso dos autos). Em sendo 
assim, pode-se inferir que há perfeita possibilidade da aplicação de medida punitiva aplicada pela 
Corporação ao autor, segundo a prova dos autos. No caso em tela, frise-se que o estudo da conduta 
do servidor e a verificação do cometimento de transgressão disciplinar cabem, exclusivamente, a pró-
pria Instituição militar, independentemente de reanálise a ser efetivada pelo Judiciário (salvo caso de 
patente desproporcionalidade). Não prospera a arguição do autor que o ato inquinado teria ofendido 
ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), posto que os resquí-
cios disciplinares da conduta praticada pelo postulante foi devidamente materializado no apuratório 
inquinado com liame entre a ocorrência do fato e a sua autoria, cabendo a própria autoridade admi-
nistrativa a instauração do feito e aplicação da sanção mais adequada, como se vê no caso em tela, 
sendo desnecessário aguardar o desfecho da ação penal para a instauração de processo administra-
tivo disciplinar e a aplicação da sanção correspondente. Como é cediço, as instâncias administrativa, 
civil e penal são independentes entre si, de maneira que um mesmo fato pode levar à instauração de 
mais de um processo e à aplicação de sanções de naturezas diversas. (...)
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No caso concreto, observa-se que a penalidade aplicada ao autor após apuratório regular está prevista no 
art. 52 na Lei 7.990/2001 que evidencia as sanções disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares: 
advertência, detenção, demissão e cassação de proventos de inatividade. Vale salientar que a norma esta-
tutária de forma clara no art. 65, da Lei n° 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), 
prevê a possibilidade do policial militar da reserva remunerada ou reformado ser punido por violações 
de conduta: “O policial militar da reserva remunerada e reformado poderão ser também submetidos a 
Processo Disciplinar, podendo ser apenados com sanções compatíveis com sua situação institucional”.
 (...)Noutra senda não prospera a arguição de ausência de fundamentação, uma vez que a decisão 
impugnada publicada no BGO nº 071, em data de 11/04/2017 colacionada às págs. 487/503, aponta os 
motivos e fundamentos que conduziram a Autoridade na aplicação da medida atacada.
A punição aplicada guardou proporcionalidade em virtude da confirmação dos fatos ilegais prati-
cados e de sua gravidade frente à quebra dos princípios da disciplina, hierarquia e decoro policial 
militar. E como o autor já se encontrava na reserva remunerada, foi aplicada a penalidade de cas-
sação dos proventos de inatividade por ter ferido criança de 08 anos que veio a óbito em face de 
atropelamento em virtude de velocidade inadequada para a via consoante laudo pericial às págs. 
661/663, situação presenciada e confirmadas administrativamente por testemunhas durante os traba-
lhos apuratórios. O decisum da Administração foi fundamentado, proporcional e razoável diante da 
violação funcional aferida, tendo o processo disciplinar guardado respeito aos princípios constantes 
na atual Constituição Federal. Cabe esclarecer, ainda, que a ação penal não foi julgada em seu mé-
rito, não transitou em julgado e, nestes termos, não é capaz de produzir coisa julgada no cível ou no 
plano administrativo. O Superior Tribunal de Justiça esclarece que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AÇÃO PENAL 
EM CURSO. SOBRESTAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 
ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de 
que, “considerada a independência entre as esferas criminal e administrativa, é desnecessário o 
sobrestamento do procedimento administrativo disciplinar até o trânsito em julgado da ação penal” 
(AgRg no RMS 33.949/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 16/08/2013). 2. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 48.631/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).
Ensina Medauar e Amaral: A sanção penal tem por escopo principal reprimir condutas nocivas à socieda-
de cuja gravidade entende-se suficiente para, até, privar alguém de sua liberdade. Já a sanção disciplinar 
tem por escopo reprimir condutas nocivas ao bom funcionamento da Administração Pública, podendo 
chegar, num grau máximo, à exclusão do status de servidor público, mas, jamais, à perda da liberdade. Daí 
porque as infrações não se confundem nem se absorvem.”(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Mo-
derno. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora RT. 1998. p. 315. 8 AMARAL). Não há provas de ilegalidades 
por parte da Administração que justifiquem a anulação do procedimento administrativo (...)”.

In casu, o ato impugnado foi precedido de processo administrativo regularmente instaurado, 
sequer questionado, o qual resultou na punição do demandante com amparo em legislação pertinente, 
não padecendo de qualquer irregularidade, eis que oportunizou o exercício da ampla defesa e do con-
traditório, em observância ao devido processo legal, assegurados constitucionalmente.

Concernente ao exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada, o “Superior 
Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o entendimento de que a análise 
em concreto do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito ad-
ministrativo: cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAU-
RO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2015).

Por tais razões e tudo mais que dos autos consta, nega-se provimento ao recurso.

*****
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(TJBA – Apelação nº 0518168-53.2015.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Osvaldo 
de Almeida Bomfim, Julgado em 19/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDO-
RES PÚBLICOS EM ATIVIDADE. POLÍCIA MILITAR. GRATIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO NÍVEL 
III PARA V E PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IM-
PROCEDENTE A AÇÃO COM BASE NAS LEIS Nº. 7.145/97 e 12.566/2012. O 
Juízo a quo, com pertinência, entendeu pelo não atendimento ao cronograma estabe-
lecido na Lei 12.566/2012, que estipulou como marco inicial para o pagamento da 
GAP V, o dia 1º de abril de 2015, mesma data em que foi distribuída a ação, res-
salvando-se que a Lei Estadual nº 12.566/2012 estabelece que a revisão da GAP para 
um nível imediatamente superior deve obedecido pelo menos 12 meses entre um nível 
e outro, além de consta dos autos, em contracheques de dois dos apelantes, antecipação 
de pagamento da GAP na referência V, o que indica a possibilidade de eventual pa-
gamento da gratificação perseguida, por ato da administração pública, o que importa 
em dizer que, considerar a ação procedente, como pretendem os recorrentes, pode-
ria incorrer, inclusive, em eventual duplicidade de pagamento. IMPROCEDÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível nº 0518168-53.2015.8.05.0001, figu-

rando como Apelantes Antônio Carlos de Oliveira Nepomuceno, Denise de Assis Menezes, Ernani 
Previtera Santos Júnior, Jutair Reis Perrone e Matheus Fontes Nunes e Apelado o Estado da Bahia.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quar-
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto do Relator.

RELATÓRIO
Antônio Carlos de Oliveira Nepomuceno, Denise de Assis Menezes, Ernani Previtera Santos 

Júnior, Jutair Reis Perrone e Matheus Fontes Nunes, todos policiais militares, interpuseram a presen-
te apelação cível em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública 
desta Capital, publicada em 31.03.2016, sob a vigência do CPC/2015, cuja parte dispositiva segue:

“julgo IMPROCEDENTE, em sua totalidade, o pedido formulado na inicial, fulcro no art. 487, I do 
CPC de 2015. Sem custas em razão do pleito de assistência judiciária formulado pelos sucumbentes. 
Honorários no importe R$ 1.000 (um mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC de 2015, a ser cobrado 
na forma do disposto no art. 98, § 3º do mesmo diploma”

Nas razões do apelo (fls. 148/161), em síntese, informam que “Com o advento da Lei n. 
7.145/97, foi criada a GAP – Gratificação de Atividade Policial Militar, com o fito de compensar o 
militar pelo exercício de suas atividades e os riscos dela decorrentes, considerando cumulativamente 
a natureza do exercício funcional, o grau de risco as atribuições do posto ou graduação, além do 
conceito e nível de desempenho”.

Defendem o direito ao pagamento da Gratificação de Atividade Policial em seu nível V, 
Policiais Militares em atividade, uma vez que a Lei nº 7.145/1997, regulamentada pelo Decreto nº 
6.749/1997, é norma de aplicabilidade imediata e que a eficácia do ato de pagamento da GAP V deve 
ser assim considerada, ao tempo em que invocaram os princípios constitucionais que regem a ativida-
de administrativa, além da doutrina e jurisprudência pátria. Nesses termos, pleitearam o provimento 
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ao recurso, no sentido de desconstituir-se a sentença, julgando-se procedente a ação, para considerar 
a “Gratificação de Atividade Policial Militar, na referência V, com o pagamento do retroativo, devi-
damente atualizado, bem como seja excluída a condenação em honorários advocatícios”.

Intimado via portal eletrônico para contra-arrazoar o recurso (fl. 171), o Estado manteve-
-se inerte (fl. 172).

VOTO
Recurso tempestivo, tendo em vista que o prazo recursal teve início em 31.03.2016 e interposto 

o apelo em 11.04.2016, já na vigência do CPC/2015.
Preparo dispensado, por ser o apelante beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. (fl. 98).
Desta forma, recebo o recurso nos efeitos legais.
Conforme registrado no relatório, pleiteiam, os apelantes, em síntese, o provimento ao 

recurso para desconstituir a sentença, julgando-se procedente a ação, para considerar a “Grati-
ficação de Atividade Policial Militar(GAP), na referência V, com o pagamento do retroativo, devi-
damente atualizado, bem como seja excluída a condenação em honorários advocatícios”.

Pois bem.
A sentença recorrida julgou improcedente a ação, justificando que a Lei Estadual 7.145/97 ins-

tituiu a GAP para os Policiais Militares escalonada em 5 níveis, sendo que foram instituídos primei-
ramente os níveis I, II e III, sendo que os níveis IV e V só vieram a ser passíveis de aplicação a partir 
da edição da Lei Estadual 12.566/2012, a qual estabelece como marco inicial do pagamento da GAP 
V em 1º de abril de 2015, o que caracteriza aos autores o direito à percepção da mesma somente a 
partir dessa data. Ocorre que a ação ora analisada tem como data de distribuição 01.04.2015. Ou seja, 
a ação foi manejada na mesma data em que estava previsto o marco inicial para possível percepção da 
GAP V, ressalvando-se, ainda, que a Lei Estadual nº 12.566/2012, que instituiu a GAP para os Poli-
ciais Militares escalonada em 5 níveis, estabelece que a revisão da GAP para um nível imediatamente 
superior deve obedecido pelo menos 12 meses entre um nível e outro.

Pontuou, ainda, com acerto, o Magistrado sentenciante, que:

“não há prova alguma nos autos de que tenha sido recusado aos autores o pagamento da GAP V após 
o prazo estipulado em lei para o seu pagamento e, portanto, é de ser concluído que não há evidência de 
descumprimento, pelo réu, de qualquer comando legal ou violação de direito subjetivo em relação ao 
momento inicial do pagamento da GAP V, motivo pelo qual julgo IMPROCEDENTE, em sua totalida-
de, o pedido formulado na inicial, fulcro no art. 487, I do CPC de 2015”.

Nos termos do art. 6º da Lei 12.566/2012: “Os valores da referência V da GAP, constantes da tabe-
la do Anexo II, serão devidos em 1º de abril de 2015, com a conclusão do respectivo processo revisional”.

Com efeito, decidiu com acerto o Juízo a quo, posto que, ao fixar um marco temporal para a 
implementação da referência V, através da realização do processo revisional correspondente, a Lei 
12.566/2012 procedeu à regulamentação pendente desde a data de edição da Lei 7.145/1997, que insti-
tuiu a Gratificação de Atividade Policial, devendo os apelantes socorrerem-se, primeiro, da via admi-
nistrativa para a implantação da gratificação na sua referência V, como já explanado, ressaltando-se, 
mais uma vez, que a presente ação foi distribuída na origem na mesma data em que a Lei prevê o 
marco inicial para a possibilidade de pagamento da GAP na referência V.

Destaco, ainda, que observa-se dos contracheques juntados aos autos pelos autores, que, com 
relação aos recorrentes Antônio Carlos de Oliveira Nepomuceno e Jutair Reis Perrone (fls. 30/31 e 
80/81), em tese a Administração Pública teria iniciado o pagamento da GAP na sua referência V, 
posto que no contracheque de ambos, do mês de março de 2015, consta a sigla ANT. GAP V, com o 
respectivo saldo da gratificação.
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A informação de eventual pagamento da GAP na sua referência V em favor dos recorrentes 
tem amparo legal e base indicativa no art. 5º da mencionada Lei 12.556, de 08 de março de 2012, 
que dispõe: 

“Art. 5.º – Em novembro de 2014, será concedida antecipação relativa ao processo revisional para 
a referência V da GAP, segundo valores escalonados de acordo com o posto ou graduação ocupados, 
conforme tabela constante do Anexo III desta Lei.” (grifei).

Registro que do ano de 2015 os apelantes apenas anexaram aos autos o espelho do contracheque 
do mês de março, e não anexou nenhum contracheque do ano de 2014. Contudo, como dito, aqueles as 
cópias dos contracheques dos recorrentes Antônio Carlos de Oliveira Nepomuceno e Jutair Reis Perrone 
indicam eventual pagamento da GAP V por ato da própria administração pública, o que importa em 
dizer que, considerar-se a ação procedente, como pretendem os recorrentes, poderia incorrer, inclusive, 
em eventual duplicidade de pagamento, já que pedem, ainda, o pagamento retroativo.

Então, mantenho intacta a sentença apelada.
Majoro, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, em mais R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorá-

rios advocatícios, resultando em R$ 1.500 (um mil reais), porque na origem foram fixados no importe 
R$ 1.000 (um mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC (arbitrados por equidade), contudo, fica 
suspensa a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º do CPC, por se tratar de recorrentes 
beneficiários da AJG.

Pelas razões expostas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo.

*****

(TJBA – Apelação nº  0517980-89.2017.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. José Ole-
gário Monção Caldas, Julgado em 26/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO ORDINÁRIA. PO-
LICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PROMOÇÃO. AÇÃO PE-
NAL EM CURSO. LEI 7.990/2001. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO 
DE INOCÊNCIA AFASTADO. PREVISÃO EXPRESSA DE RESSARCIMEN-
TO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECUR-
SO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PRE-
JUDICADA.
A norma estadual que veda a Promoção do Autor/Apelado não afronta qualquer 
preceito constitucional, conquanto o art. 126, V, § 5º, garante aos militares na 
situação do Recorrido a chamada “Promoção em ressarcimento de preterição”, 
consubstanciada no direito do militar, anteriormente preterido à promoção, ser 
promovido como se houvesse sido na época devida.
Segundo entendimento pacífico e hodierno do STF e STJ, inexiste violação ao prin-
cípio da presunção da inocência no impedimento previsto na legislação ordinária 
para promoção do militar denunciado em processo criminal, se previsto o ressar-
cimento em caso de absolvição. Art. 130, IV, § 5º da Lei 7.990/2001 e art. 5º da CF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O REEXAME NE-
CESSÁRIO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NE-

CESSÁRIA Nº 0517980-89.2017.8.05.0001, que tem como Apelante o ESTADO DA BAHIA e 
Apelado DIEGO RABELO DO VALE.

Acordam os desembargadores integrantes da Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMEN-
TO, restando prejudicado o reexame da matéria em Remessa Necessária.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença proferida  nos autos da Ação Or-

dinária nº 0517980-89.2017.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 
“para determinar que o Réu coloque o nome do Autor na Lista de Acesso à Promoção, podendo 
recusar administrativamente a promoção do policial militar, desde que não seja motivada, uni-
camente, pelo fato de existir mera instauração, sem condenação transitada em julgado, contra o 
autor, de ação penal”.

Alega o ESTADO DA BAHIA que a sentença recorrida declarou nulo o ato de inabilitação à 
promoção do Apelado, concedendo a este o direito de constar na lista de promoção.

Discorre o Recorrente acerca da impossibilidade de promoção de Policial Militar submetido a 
processo criminal, nos termos da Lei Estadual nº 7990/01 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado 
da Bahia.

Afirma que o referido diploma normativo, ao tratar da promoção, forma de provimento de-
rivado de cargos públicos, o fez  nos seus artigos  122 a 139, tendo previsto, dentre outras regras, as 
atinentes aos critérios de promoção e às listas de acesso à promoção, tendo estabelecido como crité-
rios de promoção os seguintes: antiguidade, merecimento, bravura, post mortem e ressarcimento de 
preterição (art. 126 da Lei Estadual nº 7.990/01).

Aduz que em relação aos critérios de antiguidade e merecimento, dispõe o art. 134 da norma 
estadual que para ser promovido é indispensável que o policial militar esteja incluído na Lista de 
Pré-qualificação, sendo que o art. 130 da referida norma legal veda o acesso à mencionada lista aos 
policiais militares que estiverem respondendo a processo criminal.

Afirma que com base na referida legislação, foi publicado o ato que deixou de incluir o Ape-
lado na lista de acesso, face a não atender aos requisitos explícitos do inciso IV, do artigo 130, da Lei 
Estadual nº 7.990, de 27 de dezembro de 2001.

Defende, ainda, a constitucionalidade da previsão contida no art. 130, IV, da Lei Estadual nº 
7.990/2001, ante a inexistência de afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, além do fato do 
art. 126, V, da indigitada lei estadual ter previsto, como critério de promoção a que se funde em res-
sarcimento de preterição.

Cita jurisprudência em favor da sua tese.
Conclui dizendo que ao não promover o Apelado, o Estado da Bahia agiu em respeito ao 

Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, mantendo a hierarquia, a disciplina e a 
legalidade, as duas primeiras inerentes à ordem militar e a última, princípio constitucional insculpido 
no art. 37, caput, da CF/88, consubstanciada no art. 130, IV, da Lei nº 7990/01. Agrega que o acolhi-
mento do pleito do Apelado equivaleria a se negar vigência a esse dispositivo, em franco malferimen-
to aos arts. 2º, 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Carta Magna.

Pugna que seja conhecido o recurso, para que se lhe dê provimento, a fim de reformar a sen-
tença guerreada.

O Apelado apresentou resposta ao recurso, juntada às fls. 170/175 dos autos originários.
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VOTO
Conheço do recurso porque próprio e tempestivo.
Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o ato de inabilitação temporária do Apelado 

à promoção guardou obediência aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, 
não havendo qualquer ilicitude na exigência de conduta em conformidade com o ordenamento jurídico.

Resta evidente que para a promoção de policiais militares é necessário o cumprimento de 
alguns requisitos essenciais, estabelecidos pelo art. 130 da Lei nº 7.990/2011 – Estatuto dos Policiais 
Militares do Estado da Bahia - que assim dispõe:

Art. 130 – O Oficial ou o Praça não poderá constar da Lista de Pré- qualificação, quando:
I – não satisfizer aos requisitos de:
(...)
II – for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo da Subcomissão de 
Avaliação de Desempenho (SAD), por incapacidade de atendimento aos requisitos de:
(...)
III – encontrar-se preso por motivação processual penal ou penal;
IV – for denunciado ou pronunciado em processo crime enquanto a sentença final não transitar 
em julgado. Grifado

Insta salientar que contra o Apelado foi instaurada a Ação Penal Militar nº 0345747-
28.2013.8.05.0001, em curso junto à Vara de Auditoria Militar de Salvador, enquadrando-se, portanto, 
o Apelado, no art. 130, IV, da Lei Nº 7.990/2001.

Diversamente do quanto exposto na decisão apelada, não há qualquer incompatibilidade entre 
o art. 5º, LVII, da CF e o art. 130, IV do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, já que 
este dispositivo não estabelece uma presunção de culpabilidade, mas apenas impõe critérios para que 
militares com conduta em desacordo com os objetivos da Corporação não venham a ser premiados 
com a promoção.

Assim, não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência o impedimento de promo-
ção de policial militar que esteja respondendo judicialmente por eventual prática de crime.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO 
QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÕES. DENUNCIADO EM PROCESSO PENAL. INEXISTÊN-
CIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. É 
firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, estando os respectivos militares 
respondendo a processo penal, ainda que não tenha havido a condenação, restam impossibilitados de 
participar da lista de acesso a promoções, fato que não viola a garantia constitucional da presunção 
de inocência. Recurso desprovido. (STJ, RMS 23.811/PA, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, Dje 02/06/2008).

Ademais, a Lei Nº 7.990/2001 prevê a promoção efetuada pelo critério de ressarcimento de 
preterição, resguardando, em seu art. 126, § 5º, o direito do militar vir a ser automaticamente promo-
vido e ressarcido, caso venha a ser absolvido:

Art. 126 – As promoções serão efetuadas pelo critério de:
(...)
V – ressarcimento de preterição
(...)
§ 5º – Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, outorgada 
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após ser reconhecido, administrativa ou judicialmente, o direito ao policial militar preterido à promo-
ção que lhe caberia, observado o seguinte:
(...)
3. for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo, quando a sentença 
transitar em julgado. Grifo nosso.

Desta forma, não há que se falar em impossibilidade definitiva à promoção, mas uma poster-
gação temporária enquanto perdurar a incerteza da situação jurídica do militar no processo crime a 
que estiver respondendo, garantindo-lhe o direito de vir a ser automaticamente promovido e ressarci-
do, caso venha a ser absolvido.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal ressalta que, havendo absolvição, após o trân-
sito em julgado, é garantido ao policial militar o devido ressarcimento.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MILITAR. NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE 
ACESSO À PROMOÇÃO QUANDO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL. PREVISÃO DE 
RESSARCIMENTO DA PRETERIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INO-
CÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada 
está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção 
de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à 
promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da pre-
terição. 3. Agravo regimental não provido. (STF, AgR no RMS 31750, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 02/06/2014).

Assim, equivocada a sentença do Juízo a quo que julgou parcialmente procedentes os pe-
didos formulados na exordial da demanda, em desconformidade com o firme entendimento das 
Cortes Superiores.

Vale registrar que esta Quarta Câmara Cível decidiu recentemente, em Apelação na qual atuei 
como Relator, no sentido da legalidade do impedimento de acesso à promoção ao Policial Militar que 
esteja respondendo a processo criminal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE 
ACESSO À PROMOÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. LEI 7.990/2001. OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADO. PREVISÃO EXPRESSA DE RESSARCIMENTO 
NO CASO DE ABSOLVIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL 
DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓ-
PRIOS FUNDAMENTOS.
1. A norma estadual que veda a Promoção do Autor não afronta qualquer preceito constitucional, 
conquanto o art. 126, V, § 5º, garante aos militares na situação do Autor a chamada “Promoção em 
ressarcimento de preterição”, consubstanciada no direito do militar, anteriormente preterido à promo-
ção, ser promovido como se houvesse sido na época devida, motivo pelo qual rejeita-se o incidente de 
inconstitucionalidade suscitado pelo Recorrente.
2. Segundo entendimento pacífico e hodierno do STF e STJ, inexiste violação ao princípio da presun-
ção da inocência no impedimento previsto na legislação ordinária para promoção do militar denun-
ciado em processo criminal, se previsto o ressarcimento em caso de absolvição. Art. 130, IV, § 5º da Lei 
7.990/2001 e art. 5º da CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 
0346891-37.2013.8.05.0001,Relator(a): JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, Publicado em: 12/12/2018 ).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a senten-
ça objeto deste recurso, e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial da demanda, ante 
a legalidade da inabilitação do Apelado, em face da existência de ação penal contra si proposta e por 
não haver violação ao princípio da inocência, além de condenar o Recorrido ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 
ficando tais verbas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do 
Código de Processo Civil, por estar o Apelado litigando sob os auspícios da gratuidade da justiça.

*****

(TJBA – Apelação nº 0548037-61.2015.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relator(a): Des(a). José 
Olegário Monção Caldas, Julgado em 19/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE PAGA-
MENTO DA DIFERENÇA DA GAP/GAJ NÍVEL III PARA O NÍVEL V IN-
DEFERIDO. LEIS ESTADUAIS 7.146/97 E 12.601/12. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO.
Nada obstante a previsão legal para o pagamento da GAP nas referências III, IV 
e V ao cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, o acesso à GAP/
GAJ nos níveis IV e V somente foi regulamentada pela Lei nº. 12.601/2012.
A prova dos autos demonstra que em em abril de 2015 a Apelante já recebia a 
GAJ na referência V, como previsto no art. 6º da Lei nº 12.601/2012, não cabendo 
falar em direito à percepção de diferença entre o pagamento da GAP/GAJ nível 
III para o nível V.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0548037-

61.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante LÍGIA ELVIRA MACEDO TEI-
XEIRA SILVA e apelado o  ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, parte in-
tegrante deste acórdão, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do processo nº 

0548037-61.2015.8.05.0001, às fls. 52/54, que julgou improcedentes os pedidos autorais.
Alega a Apelante que é servidora  pública  estadual,  integrante  dos  quadros  da  Secretaria  

de Segurança Pública do Estado da Bahia, e propôs a demanda visando o reconhecido do seu direito a 
perceber a diferença da GAP/GAJ no nível III para o nível V, a contar da data em que deveria ter sido 
implantada em seus vencimentos essa última referência.

Assevera que tem direito à majoração da GAP/GAJ do nível III par ao nível V, por preencher 
os requisitos da Lei nº 7.146/97.

Aduz que com a promulgação da Lei de nº 12.601/2012, para a percepção da GAJ e/ou GAPJ, 
em suas referências IV e V, além dos critérios estabelecidos pela Lei de nº‹ 7.146/1997, haveria que se 
observar, em relação a cada Delegado, Inspetor, Agente e/ou Escrivão de Polícia, o cumprimento dos 
deveres policiais civis, nos termos do art. 89,da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009 (art. 2º, III), 
comprovados mediante análise dos assentamentos  do  Servidor,  além  de  não  estar  respondendo  a  
qualquer  processo administrativo disciplinar.

 Pondera que o Governo do Estado, ao dar aplicabilidade ao artigo 4°, da Lei de n° 12.601/012,  
deixou  de  promover  qualquer  avaliação  prévia,  fazendo-o  de  forma indiscriminada, inclusive 
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sem prévia avaliação ou indicação de superior hierárquico, tornando  evidente  que  a  GAPJ  e  a  
GAJ,  em  suas  referências  IV  e  V,  retratam gratificação de natureza genérica, parcela integrante 
dos vencimentos do funcionalismo público policial civil.

Afirma que da aplicação do texto da Lei de n‹ 12.601/2012, torna-se evidente  que a  GAJ  
e/ou  GAPJ, em  seu  nível  IV,  haveria  que  ser  percebida 12 (doze) meses depois da implantação 
da GAJ/GAPJ III e a GAJ/GAPJ V, depois de 12 (doze) meses de percepção da GAJ/GAPJIV, motivo 
pelo qual deveria ter começada a perceber a GAJ/GAPJ IV em 1998 e a GAJ/GAPJ V em 1999, sendo, 
por consequência, credora dessa diferença, a ser apurada em liquidação de sentença, respeitada, na 
hipótese, a prescrição parcial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 78/87.

VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursal, portanto, 

deve ser conhecido. Inexistem preliminares a serem analisadas.
A Gratificação de Atividade Policial – GAP para os membros da Polícia Civil foi instituída 

pela Lei 7.146, de 27 de agosto de 1997, através do seu artigo 17, que determina:

Art. 17 – Fica instituída a Gratificação de Atividade Policial, nas referências e valores constantes no 
Anexo V, que será concedida aos servidores policiais civis, com o objetivo de compensar os riscos do 
exercício da atividade policial, levando-se em conta:
I – o local e a natureza do exercício funcional;
II – o grau de risco inerente às atribuições normais do cargo;
III – o conceito e o nível de desempenho do servidor.

O artigo 18 do mesmo diploma legal estipula que:

Art. 18. A gratificação instituída no artigo anterior, escalonada em 5 (cinco) referências, consistirá 
em valor em espécie, fixado de acordo com o nível em que esteja classificado o cargo de provimento 
permanente ocupado pelo beneficiário.
§1º - (...)
§2º – É requisito para percepção da vantagem, nas referências III, IV e V, o cumprimento da jornada 
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Nada obstante a previsão legal para o pagamento da GAP nas referências III, IV e V ao cum-
primento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, o acesso à GAP/GAJ nos níveis IV e V somente 
foi regulamentada pela Lei nº. 12.601/2012.

Assim dispõe o art. 1º da indigitada norma legal:

Art. 1º - Ficam instituídos, excepcionalmente para efeitos desta Lei, os processos revisionais para 
acesso às referências IV e V da Gratificação de Atividade Jurídica - GAJ, para a carreira de Delega-
do de Polícia e da Gratificação de Atividade Policial Judiciária - GAPJ, para as carreiras de Perito 
Criminal, Perito Médico Legista, Perito Odonto-Legal, Escrivão, Investigador e Perito Técnico da 
Polícia Civil da Bahia.

Ainda de acordo com a referida norma, para se ter acesso às revisões de nível da GAP/GAJ, é 
necessário o preenchimento dos requisitos previstos no seu art. 2º:
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Art. 2º - Para os processos revisionais previstos nesta Lei, além do efetivo exercício da função, nos 
termos do § 2º do art. 66 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro de 2009, serão considerados os seguintes 
requisitos:
I - permanência mínima de 12 (doze) meses na referência atual;
II - cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;
III - observância dos deveres policiais civis, nos termos do art. 89 da Lei nº 11.370, de 04 de fevereiro 
de 2009.
§ 1º - Os requisitos previstos neste artigo serão comprovados com base nos registros relativos ao exer-
cício funcional do Policial Civil, mantidos pela Diretoria competente da Instituição, consideradas as 
anotações relativas ao tempo de permanência do servidor na referência atual.
§ 2º - Para fins de cumprimento do requisito previsto no inciso III deste artigo, o servidor não poderá, 
durante o período de permanência na referência atual, ter sofrido penalidade de suspensão em processo 
administrativo disciplinar.
§ 3º - Na hipótese do servidor estar respondendo a processo administrativo disciplinar, a concessão da 
gratificação que lhe caberia ficará sobrestada até a sua conclusão, sendo devida com efeito retroativo, 
em caso de absolvição ou de aplicação da penalidade de advertência.

Assim, de acordo com o artigo legal acima transcrito, as progressões  da GAP/GAJ III para o 
nível IV, e do nível IV para o nível V, não são  automáticas, dependendo do preenchimento dos requi-
sitos legais acima mencionados.

De outra banda, a partir da edição da Lei Estadual nº 12.601/2012, foi regulamentado o paga-
mento da GAP/GAJ nos níveis IV e V da seguinte forma:

Art. 3º - Em novembro de 2012, será concedida antecipação relativa ao processo revisional para acesso 
à referência IV da GAJ e da GAPJ, aplicando-se o redutor de R$100,00 (cem reais) aos valores da refe-
rida vantagem, de acordo com o cargo e a classe ocupados.
Art. 4º - Os valores da referência IV da GAJ e da GAPJ serão devidos em 1º de abril de 2013, com a 
conclusão do respectivo processo revisional.
Art. 5º - Em novembro de 2014, será concedida antecipação relativa ao processo revisional para a re-
ferência V da GAJ e da GAPJ, segundo valores escalonados de acordo com cargo e classe ocupados, 
conforme tabela constante do Anexo I desta Lei.
Art. 6º - Os valores da referência V da GAJ e da GAPJ serão devidos em 1º de abril de 2015, com a 
conclusão do respectivo processo revisional.
Art. 7º - O pagamento das antecipações de que tratam os arts. 3º, 4º e 5º desta Lei não é cumulável com 
a percepção da GAJ ou da GAPJ em quaisquer das suas referências.

Pelo que se pode verificar à fl. 22 dos autos originários, em abril de 2015 a Apelante já recebia 
a GAJ na referência V, como previsto no art. 6º acima transcrito, não tendo sido comprovada qualquer 
afronta ao seu alegado direito.

Desse modo, não cabe falar em direito à percepção da diferença entre o pagamento da GAP/
GAJ nível III para o nível V, ante a inexistência de qualquer verba a ser paga à Recorrente a tal título.

Destarte, é caso de NEGAR-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida 
pelos seus próprios fundamentos, sendo inaplicável, ao caso, o quanto disposto no art. 85, parágrafo 
11, do CPC/15, ante a inexistência de condenação da Apelante em honorários advocatícios.

*****
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(TJBA – Apelação nº 0078212-47.2005.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.   PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO ES-
PECIAL. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR DO RECURSO DE APE-
LAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO JUIZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE 
DE REEXAME POR ÓRGÃO COLEGIADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍ-
PIO DA COLEGIALIDADE.   perdas remuneratórias decorrentes da conversão 
monetária de cruzeiro real para urv. lei 8.880/94. limitação temporal conforme 
definido por stf em re 561836/RN.  LEIs ESTADUais nºs.7.145/1997, 7.622/2000 
e 8.889/2003. reestruturação das carreiras do poder executivo. termo ad quem 
para cálculo das perdas remuneratórias.  questão decidida em irdr (tema 6) n 
0011517.31.2016.8.05.0000. incompatibilidade do aresto desta corte com julga-
mento do paradigma, de aplicação imediata.     RETRATAÇÃO   ADMISSÍVEL. 
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EVIDÊNCIA À LUZ DO DECRE-
TO 20.910/32. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0078212-47.2005.8.05.0001, 

de Salvador, sendo apelantes ESTADO DA BAHIA e apelados, ANTONIO AUGUSTO FERREI-
RA BRITO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da   Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REFORMAR O ACÓRDÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de retorno dos autos oriundos da Segunda Vice-Presidência, redistribuídos justifi-

cadamente,  visando Juízo de Retratação concernente ao Acórdão de fls. 98/103, dando provimento 
parcial ao recurso de apelação cível reformando, em parte, a sentença proferida nos autos da  ação de 
rito ordinário movida por ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS e outros em face de ESTADO DA 
BAHIA “apenas para determinar a apuração do percentual relativo ao quantum debeatur em fase 
de liquidação de sentença” e “isentar o apelante do pagamento de custas cartorárias”.

ESTADO DA BAHIA interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 107/124;126/140), inad-
mitidos às fls.144/147;148/149, desafiando interposição de Agravo regimental (fls.152/164;165/168), 
contrariado às fls. 171/172, motivando remessa dos autos a substituto de relator originário possibilitan-
do ao órgão colegiado o exercício do juízo de retratação acerca da matéria controvertida (precedente 
do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, RE 561836/RN), conforme sistemática 
prevista no art. 543-B, do Código de Processo Civil/73 e art.1030, NCPC.

Os autos foram encaminhados justificadamente para a Primeira Câmara Cível cabendo-me  
a relatoria

VOTO
Nas ações visando percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetá-

ria do Cruzeiro Real, ocorrente na hipótese, a questão concernente a  limitação temporal em razão da 
edição de lei que promove a reestruturação da carreira de servidores estaduais foi objeto de pronuncia-
mento por Excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, 
com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Min. LUIZ FUX, ocasião em que assim se decidiu:
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“Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, 
ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 
União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucio-
nalidade formal da lei estadual nº 6.612⁄94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remu-
neração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa 
um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Con-
sectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 
sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) 
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC⁄DF e na ADI nº 2.321⁄DF. 5)O tér-
mino da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 
no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto 
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irre-
dutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, 
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com 
a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos 
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do 
advento da Lei nº 10.475⁄2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o paga-
mento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 
extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, por-
quanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade 
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão 
de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso 
de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da 
Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561.836, Relator(a): Min. 
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26⁄09⁄2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014).

No âmbito do Estado da Bahia as Leis 7.145/97, 7.622/2000 e 8.889/2003 promoveram a rees-
truturação das carreiras nela disciplinadas, sendo admitidas como marco temporal final para o cálcu-
lo das diferenças devidas aos servidores públicos, consoante tese firmada em julgamento do IRDR nº. 
0011517-31.2016.805.0000 (TEMA 06), de aplicação imediata:

“As Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carrei-
ras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração 
direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual 
decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos 
servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos”.

Inobstante a existência de julgados anteriores concluindo por inadmissibilidade da  fixação 
de um limite temporal para a recomposição do erro de cálculo na conversão monetária, haja vista a 
ausência de prova de que as citadas normas teriam absorvido e corrigido as perdas remuneratórias 
suportadas por funcionários atualmente resta pacificado outro entendimento em julgamento de 
Incidente de Resolução de demanda repetitiva, TEMA 6, perante seção Cível de Direito Público.

In casu a constatação do transcurso de mais de cinco anos entre a entrada em vigor da Lei 
Estadual nº. 7.622/2000 (abril de 2000) e a data da distribuição da ação, em 05 de junho de 2005 torna 
inevitável o reconhecimento da existência de prescrição da ação porquanto fulminado o fundo de 
direito, à luz do Dec. 20.910/32.

No mesmo sentido a ementa do Tema 06:
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“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PERDAS REMUNERATÓ-
RIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI 
8.880/94. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL CONFORME DEFINIDO PELO STF 
NO RE 561836. LEIS ESTADUAIS N. 7.145/1997, N. 7.622/2000 e N. 8.889/2003. REESTRUTU-
RAÇÃO DAS CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO. TERMO AD QUEM PARA O CÁLCULO 
DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. 1. Enunciação da tese jurídica: as Leis Estaduais n. 7.145/1997, 
n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da 
Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, 
figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do 
Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder 
Executivo estadual, ativos e inativos. 2. Na apreciação do processo paradigma, o recurso do Estado 
deve ser conhecido e provido, uma vez que, em aplicação do enunciado 85 da súmula do STJ, decorreu 
lapso superior a 5 anos desde a última parcela remuneratória paga a menor, tendo em vista a reestrutu-
ração da carreira policial militar com o advento da Lei 7.145/97.

Por tais razões, em juízo de retratação e em observância a Lei Adjetiva Civil reforma-se 
o acórdão dando-se provimento ao recurso de apelação interposto por Estado da Bahia con-
cluindo por existência de prescrição de fundo de direito na espécie, em observância ao prece-
dente obrigatório.

*****

(TJBA – Apelação nº 8001443-54.2017.8.05.0189. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria 
do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 24/04/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. ALEGAÇÃO 
DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL COM SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 
DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. DECESSO REMUNERATÓ-
RIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIDORA QUE FOI READAPTADA ANTES 
MESMO DA ENTRADA EM VIGOR DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DA BAHIA, NORMA QUE INSTITUIU O PAGAMENTO 
DE GRATIFICAÇÃO PELA REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA IRRE-
TROATIVIDADE DAS LEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
APELO IMPROVIDO.
Durante o período em que a apelante efetivamente exerceu a regência de classe – de 
1983 a 1997, ainda não existia a gratificação por tal atividade, que só foi criada em 
2013, quando ela já se encontrava readaptada, vale dizer, afastada da sala de aula. 
Daí porque não logrou comprovar a alegada perda financeira advinda com a readap-
tação funcional, a partir de 16/05/1997
Com efeito, com a entrada em vigor da Lei nº. 8.261/2002 (Estatuto do Magistério 
Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia), com a atualização ad-
vinda com a Lei 8.261/2002, dúvidas não remanescem de que o professor em efetiva 
regência de classe faz jus à gratificação respectiva, ainda que tenha sido readaptado, 
diante da vedação ao decesso remuneratório, sendo esse o entendimento jurispruden-
cial pacificado nesta Corte de Justiça.
No entanto, a situação fática peculiar da recorrente é que não se enquadra à legisla-
ção aplicável à matéria, por ser anterior à edição do Estatuto do Magistério Estadual 
e diante do princípio da irretroatividade das leis. Em resumo, não restou configurada 
a subsunção do caso concreto à norma legal em abstrato.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de Nº 8001443-54.2017.8.05.0189, 

na qual figura como apelante MARIA DA GLÓRIA BATISTA PINTO e como apelado o ESTADO 
DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem 
pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela MARIA DA GLÓRIA BATISTA PINTO, obje-

tivando a reforma da sentença (ID. 2653278), proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos 
Cíveis da Comarca de Paripiranga, nos autos da Ação de Cobrança por ela movida contra o ES-
TADO DA BAHIA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na vestibular, condenan-
do-a no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 
o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de pagamento por força da gratuidade de 
justiça antes concedida.

Inconformada, a autora interpôs o apelo (ID. 2653281), em cujas razões sustenta, em síntese, 
que tem direito ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, ainda que tenha 
sido readaptada em momento anterior à edição das Leis Estaduais nºs. 8.261/2002 (Estatuto do Ma-
gistério) e 12.904/2013, sendo certo que se trata de direito adquirido, pois “possuía gratificação antes 
de ser readaptada de função, até mesmo porque a gratificação de classe é inerente ao professor que 
efetivamente exerce essa função.”

Assevera, ainda, que “durante todos os anos que permaneceu readaptada teve a sua remune-
ração reduzida em 50% dos seus vencimentos”, a despeito da Constituição Federal vedar o decesso 
remuneratório.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença invectivada, 
determinando-se ao ente público apelado o pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de 
Classe, “no percentual de 50%, contados dos últimos 5 anos, a saber: Dezembro/2012 e até a data da 
aposentadoria, em 29/07/2016.”

Intimados para oferecer contrarrazões, o recorrido não se manifestou (ID. 2653283).

VOTO
Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da apelação e passo a analisá-la.
Trata-se de recurso interposto por Maria da Glória Batista Pinto em face da sentença que 

julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da Gratificação de Estímulo às Ati-
vidades de Classe, conhecida por “Regência de Classe”, pelo Estado da Bahia.

Da aferição dos elementos dos autos, constata-se que a apelante ingressou no serviço público 
como professora, em 05/08/1983, exercendo as suas atividades em sala de aula até o ano de 1997, 
quando, por problemas de saúde, foi readaptada, em 16/05/1997 (Ids. 2653255 e 2653256). Posterior-
mente, em 29/07/2016, veio a aposentar-se.

A gratificação de regência de classe perseguida pela recorrente – inclusive através de proces-
so administrativo (ID 2653258), porém sem sucesso – foi criada com a edição da Lei nº. 8.261/2002 
(Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia), cujo art. 65 
assim dispõe:

“Art. 65 – Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe será concedida aos ocupantes do cargo de 
Professor do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio que se encontrem em efeti-
va regência de classe, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico atribuído 
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ao cargo ocupado pelo beneficiário desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - que a regência de classe esteja sendo exercida em Unidades Escolares da Rede Pública Estadual ou 
em Unidades Escolares conveniadas ou municipalizadas mediante convênio celebrado com o Estado 
da Bahia, por intermédio da Secretaria da Educação;
II - que o exercício da regência seja comprovado pelo diretor da unidade escolar onde o docente esteja 
ministrando as aulas obrigatórias de sua carga horária, validada na programação escolar anual.
Parágrafo único - O percentual da Gratificação de que trata este artigo passará para 45% (quarenta e 
cinco por cento) a partir de 1º de julho de 2002 e para 50% (cinqüenta por cento) a partir de 1º janeiro 
de 2003.”

Posteriormente, a Lei Estadual nº 8.261/2002 acrescentou o inciso XII, ao art. 71 do men-
cionado Estatuto do Magistério, assegurando ao professor readaptado a continuidade do recebi-
mento da gratificação:

“Art. 71 - O Professor perderá o direito à Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe quando 
afastado do exercício da regência de classe, salvo nos seguintes casos:
(…)
XII - readaptação funcional.”

Conclui-se, portanto, que durante o período em que a apelante efetivamente exerceu a 
regência de classe – de 1983 a 1997, ainda não existia a gratificação por tal atividade, que só foi 
criada em 2013, quando ela já se encontrava readaptada, vale dizer, afastada da sala de aula. Daí 
porque não logrou comprovar a alegada perda financeira advinda com a readaptação funcional, 
a partir de 16/05/1997.

Diante de tal quadro, não há que se falar, in casu, em decesso remuneratório da servidora.
Com efeito, com a entrada em vigor dos diplomas legais acima transcritos, dúvidas não 

remanescem de que o professor em efetiva regência de classe faz jus à gratificação respectiva, 
ainda que tenha sido readaptado, diante da vedação ao decesso remuneratório, sendo esse o en-
tendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça.

No entanto, a situação fática peculiar da recorrente é que não se enquadra à legislação 
aplicável à matéria, por ser anterior à edição do Estatuto do Magistério Estadual e diante do 
princípio da irretroatividade das leis. Em resumo, não restou configurada a subsunção do caso 
concreto à norma legal em abstrato.

Nessa linha intelectiva, a Magistrada a quo fundamentou a decisão guerreada nos seguin-
tes termos, in verbis:

“Em regra, o afastamento do exercício da regência de classe leva à perda do direito à referida grati-
ficação, na forma do artigo 71 da Lei Estadual 8.261/02 (Estatuto do Magistério), o qual prevê exce-
ções, entre elas a readaptação funcional (inciso XII).
(…)
Esse seria o caso da autora, readaptada em 16/05/1997 (id. 9611648 – fls. 11). Ocorre que o aludido 
inciso somente fora incluído com a Lei Estadual 12.904, de 17 de setembro de 2013, ou seja, mais de 
dezesseis anos após a sua readaptação funcional, não produzindo, por isso, efeitos quanto a ela, já 
que a retroatividade da lei deve ser expressa, como se depreende do artigo 6º da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-lei 4.657/42
(…)
A readaptação é anterior não só a essa mudança legislativa, como também ao próprio Estatuto do 
Magistério, de 2002, que previu no art. 65 a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, não 
possuindo a autora, portanto, direito a recebê-la.
Ademais, embora alegue na inicial que deixou de receber a “regência de classe”, não se comprova 
nos autos que tal vantagem pecuniária era percebida e fora suprimida, nada consta acerca disso no 
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histórico funcional da demandante por ela juntado às fls. 17 (id. 9611686), o que afasta a tese de ve-
dação ao decesso remuneratório.
EX POSITIS, com fulcro na legislação vigente, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos principais 
constantes na inaugural, requeridos por MARIA DA GLÓRIA BATISTA PINTO em face do ESTADO 
DA BAHIA.” (Grifos nossos)

Assim sendo, outro não poderia ser o teor do decisum esgrimado, senão o indeferimento 
do pleito autoral.

Do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELA-
ÇÃO, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da causa, por força 
da sucumbência recursal, mantida, contudo, a sua inexigibilidade, tendo em vista a gratuidade de 
justiça antes concedida (ID. 2653268).

*****

(TJBA – Apelação nº 0503428-38.2018.8.05.0146. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Raimun-
do Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA SEM RESOLU-
ÇÃO DE MÉRITO, PELO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NOS 
AUTOS, APTOS A DEMONSTRAR A CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO 
PRETENDIDO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR 
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-
-SURPRESA. ACOLHIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO TENDO POR 
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PROPOSTA VENCEDORA FEI-
TA EM DESCONFORMIDADE COM TERMOS DO EDITAL E CONVEN-
ÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA. VALES-TRANSPORTE INFORMADOS 
EM QUANTIDADE MENOR QUE A OBRIGATÓRIA. UNIFORMES E EPI 
INDICADOS COM VALOR IRRISÓRIO. OFENSA À COMPETITIVIDADE. 
CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VEN-
CEDORA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CERTAME, 
COM A ANÁLISE DAS PROPOSTAS SUBSEQUENTES. MEDIDA QUE SE 
IMPÕE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Seguindo orientação do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “aplicam-se ao 
procedimento do mandado de segurança os arts. 7º, 9º e 10 do CPC”. Tendo o Juízo 
Singular deixado de viabilizar o exercício do contraditório sobre a preliminar de ina-
dequação do procedimento, caracterizada está a nulidade da sentença, por ofensa ao 
princípio da não-surpresa.
2. Considerando ainda que se produziu elementos informativos hábeis a viabilizar o 
julgamento do mandamus, é perfeitamente viável a análise do mérito da Demanda, 
devendo ser afastada a tese de falta de prova pré-constituída.
3. Deve ser refutada a proposta de preços ofertada pela empresa vencedora do certame, 
na parte em que indicou quantidade de vales-transporte de forma diferente da prevista 
no edital do Certame e em contrariedade à convenção coletiva de trabalho da categoria, 
hipótese esta que não foi verificada pela Administração quando sagrou-a vencedora.
4. De igual modo, é ofensiva ao princípio da competitividade a indicação de unifor-
mes, EPI e EPC em valores irrisórios, insuficientes para a aquisição de tais itens que 
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precisam ser renovados a cada seis meses, desde quando a proposta apresenta-se como 
totalmente inexequível.
5. Constatada a hipótese de preços que visavam tão apenas fornecer uma proposta com 
valor muito abaixo dos concorrentes, mediante preços inexequíveis e indicação de vales-
-transporte em quantidade menor do que a necessária aos deslocamentos dos empregados 
para cumprimento da jornada disposta em Edital, caracterizada está a inexequibilidade, 
inclusive com o risco de futuros inadimplementos de verbas salariais e prejuízos ao erário.
6. Apelação Cível à qual dá-se provimento, para o fim de conceder a segurança, deter-
minando-se a suspensão da contratação da empresa vencedora do certame e análise 
das propostas das empresas subsequentes, seguindo a ordem de classificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e o fazem de 
acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança proposta pela CS Construções e Empreendimentos Ltda, 

informando ter participado de Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, tendo por obje-
to a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento 
de material e copeiragem de prédios públicos, visando atender às Demandas das diversas Secretarias 
Municipais.

Defendeu a tese de que a proposta da empresa vencedora do certame era manifestamente 
inexequível e em desacordo ao quanto previsto na norma coletiva de trabalho, fato que a motivou a 
apresentar Recurso Administrativo, no qual apontou as seguintes irregularidades:

1. Estipulação de Vales-transporte em número inferior ao mínimo previsto pela Convenção Coletiva 
de Trabalho;
2. estipulação de valor irrisório a título de uniforme, EPI e EPC, constando em todos os postos o mon-
tante simbólico de R$ 4,00 por empregado;
3. estipulação de valor irrisório a título de materiais, equipamentos e utensílios, em confronto com os 
coeficientes de produtividade de cada posto de trabalho;
4. e a utilização de Certificado de Responsabilidade Técnica apócrifo.

Formulou, assim, pedido liminar para que fossem suspensivos os efeitos da habilitação e adju-
dicação do objeto referente ao Pregão n.º 070/2018, promovido pela Prefeitura de Juazeiro em favor da 
MA2 Construções Ltda, empresa que se sagrou vencedora do certame, devendo as Autoridades Coato-
ras se absterem de realizar quaisquer atos de prosseguimento da contratação ou cumprimento do con-
trato, garantindo-se, com isso, a análise das propostas subsequentes, segundo a ordem de classificação.

Pediu, no mérito, a anulação total do ato que determinou a habilitação da MA2 Construções 
Ltda, no Pregão Eletrônico em referência, prosseguindo-se a licitação com relação aos demais con-
correntes, respeitando-se a ordem de classificação.

Analisando a questão, convenceu-se o Juízo Singular da conjugação dos elementos autoriza-
dores da antecipação da tutela, vindo a deferir o pedido formulado liminarmente (fls. 431/434).

Posteriormente, em decisão de fls. 484/494, a decisão liminar veio a ser revogada.
Tal ato motivou a interposição do Agravo de Instrumento n.º 8016485-94.2018.8.05.0000, dis-

tribuído sob minha Relatoria, no qual proferi decisão monocrática deferindo o pedido formulado 
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liminarmente, para suspender os efeitos da habilitação e posterior adjudicação do contrato à MA2 
Construções e para determinar o prosseguimento do Certame, com a análise das propostas das de-
mais licitantes, segundo a ordem de classificação.

Referido Agravo, todavia, veio a ser declarado prejudicado posteriormente, em razão do jul-
gamento da Demanda de origem, sem resolução de mérito, o mesmo ocorrendo com outros Recursos 
internos a ele inerentes.

O Prefeito do Município de Juazeiro apresentou informações, conforme fls. 457/483, suscitan-
do inicialmente preliminares de ilegitimidade das autoridades apontadas como coatoras, inadequação 
da via eleita, ausência de interesse processual, inépcia da Inicial.

Teceu, no mérito, comentários sobre a ausência de violação ao item 12.17 do instrumento con-
vocatório, na medida em que a análise da proposta foi devidamente realizada e fundamentada pelo 
setor técnico, tendo sido adotada a técnica da motivação per relationem.

Sendo assim, o pregoeiro acolheu, na íntegra, a análise técnica, classificando as propostas 
aptas e desclassificando as que apresentaram vício.

Com relação aos lances, esclarece que houve a devida anotação em documento anexo à ata, 
estabelecendo-se o mapa de preços, sendo interessante sobrelevar que mesmo com a menor proposta, 
a MA2 Construções atendeu ao pleito negocial do Pregoeiro em relação à redução de preço, tendo 
sido dado o lance final no valor de R$ 6.886.587,36.

Salienta, assim, que não é verificada no presente caso nenhuma irregularidade ou ilicitude na 
proposta da licitante vencedora (MA2), na medida em que atendeu aos dispositivos fixados no edital, 
não possuindo qualquer mácula.

De igual modo, informa não ter sido identificada a inexequibilidade, hipótese que inclusive 
não pode ser discutida na via estreita do Mandado de Segurança, por necessitar de dilação probatória.

Pediu, assim, o acolhimento das prefaciais ou, caso seja outro o entendimento, que seja no 
mérito denegada a segurança pretendida.

A MA2 Construções Ltda formulou pedido de habilitação na Ação Mandamental (fl. 1.176), e 
apresentou resposta às fls. 1.187/1.215, além dos documento de fls. 1.216/1.244.

Suscitou inicialmente preliminares de inadequação da via eleita, por não ter sido produzida 
prova pré-constituída do suposto direito apontado como líquido e certo, e de ilegitimidade passiva, 
por ter sido indicada autoridade coatora errônea.

Defende, no mérito, que inexistem as apontadas incorreções relatadas pela Impetrante em sua 
Inicial, tendo o desenvolvimento do Pregão Presencial ocorrido de forma legal. De igual modo, refuta 
a tese de ocorrência dos vícios supostamente existentes em sua proposta.

Pugnou, assim, pelo acolhimento das preliminares suscitadas, ou, caso superadas, que fossem 
os pedidos formulados na lide julgados improcedentes, denegando-se a segurança pretendida.

Em Parecer de fls. 1.252/1.257, opinou o Ministério Público pelo acolhimento da preliminar de 
inadequação da via eleita, sugerindo que fosse a Demanda extinta, sem resolução de mérito.

Analisando os autos, o Juízo Singular proferiu em seguida a sentença de fls. 1.262/1.276, 
acolhendo a preliminar de inadequação da via eleita e extinguindo o Feito, sem resolução de 
mérito, na forma do art. 285, IV e VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, § 1º, da Lei 
12.016/2009.

Contra a sentença, foi interposta a Apelação de fls. 1.348/1.376, requerendo a anulação da sen-
tença, por ter ocorrido ofensa ao princípio da não-surpresa, desde quando não lhe foi oportunizado 
falar nos autos sobre a preliminar que posteriormente foi acolhida pelo Juízo a quo.

Defende, por outra vertente, que a sentença é carente de fundamentação, pois se valeu o Juízo 
Singular de manifestação genérica para alcançar o fim pretendido, em total afronta ao art. 489, § 1º, 
IV e V, do Código de Processo Civil.
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Pela eventualidade, sustenta, no mérito, que não há no presente caso a necessidade de 
dilação probatória, estando perfeitamente pré-constituída toda a prova com a qual pretende de-

monstrar o direito que aponta como líquido e certo.
Reforça que houve descumprimento pela licitante vencedora, a MA2, das regras do ins-

trumento convocatório, devendo ser a ela aplicada a penalidade de desclassificação, conforme 
previsão editalícia.

Salienta ainda que está demonstrada nos autos a hipótese de inexequibilidade da proposta da 
MA2, notadamente quando apresentou valores irrisórios a título de uniformes e equipamentos de 
proteção individual e coletiva, assim como materiais de limpeza, equipamentos e utensílios quando 
relacionados ao coeficiente de produtividade dos postos de trabalho, sem constar qualquer tipo de 
ressalva em sua proposta, contrariando flagrantemente as disposições da Lei de Licitações e o próprio 
Edital.

Esclarece também que foi apresentado pela vencedora um Certificado de Responsabilidade Técni-
ca apócrifo, hipótese que implica em irregularidade de regra editalícia e na desclassificação no Certame.

Pontua, por fim, que a empresa que sagrou-se vencedora do Pregão Presencial é inidônea, 
sendo conhecida no mercado por não cumprir os seus contratos administrativos, situação que causa 
risco de grave comprometimento e de prejuízos ao Erário.

Formulou, assim, pedido de recebimento do Recurso em seu efeito suspensivo, o reconheci-
mento da nulidade da sentença de primeiro grau e a sua consequente reforma, para fins de concessão 
da segurança requerida na Inicial.

O Recurso foi interposto tempestivamente e o preparo foi devidamente realizado.
Concomitantemente foi distribuído pela Recorrente o pedido de atribuição de efeito suspen-

sivo ao Apelo, diretamente perante o Tribunal, sob n.º 8022360-45.2018.8.05.0000, que foi a mim 
distribuído por prevenção.

Apreciação o requerimento, proferi decisão contendo o seguinte dispositivo:

“DEFIRO, pois, o pedido formulado, para atribuir ao Apelo manejado pela Requerente o efeito sus-
pensivo pretendido.
De igual modo, antecipo os efeitos da tutela recursal, para determinar aos Recorridos que suspendam 
os efeitos da habilitação e adjudicação do contrato referente ao Pregão n.º 070/2018, promovido pela 
Prefeitura de Juazeiro, em favor da MA2 Construções Ltda, e para determinar que as Autoridades Im-
petradas, ora Recorridas, abstenham-se de realizar quaisquer atos de prosseguimento da contratação e 
cumprimento do contrato em relação à referida empresa, cancelando ainda eventuais atos já praticados 
em seu favor.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 1.427/1.438), refutando as preliminares 
suscitadas e defendendo o acerto da sentença extintiva, que enfrentou com coerência todas as ques-
tões, que foram trazidas pelas partes litigantes.

Pugnou, por conseguinte, pela rejeição das preliminares e pelo improvimento do Apelo.
O Município de Juazeiro também apresentou contrarrazões (fls. 1.444/1.484), requerendo o 

improvimento das razões da Apelante e formulando ainda pedido de reconsideração ou modificação 
da tutela antecipada deferida nos autos da Petição n.º 8022360-45.2018.8.05.0000, mantendo-se na 
íntegra, por consectário lógico, todos os termos da decisão proferida pelo Juízo Primevo.

A MA2 Construções ofertou contrarrazões (1.489/1.517), também pugnando pela rejeição das 
preliminares suscitadas pela Apelante e pelo improvimento de suas razões, defendendo ainda o acerto 
da sentença ora fustigada.

Remetidos os autos a este Tribunal, foi o Recurso distribuído perante a Quinta Câmara Cível, 
sob minha Relatoria, por prevenção.
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Encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça de Segundo Grau, foi elaborado o Parecer de 
fls. 11/13, com opinativo pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela CS Construções e Empreendimentos Ltda, contra sen-

tença proferida pelo Juízo originário, que acolheu a preliminar de inadequação do procedimento, por 
ausência de prova pré-constituída.

No caso em apreço, reclama a Apelante em razão da extinção do mandamus, ao fundamento 
de que encontra-se demonstrada na origem a violação a direito líquido e certo, inclusive quando o Sr. 
Pregoeiro não observou o princípio da publicidade dos atos administrativos e negou-lhe informações 
sobre o motivo do indeferimento do seu Recurso.

Narra também que houve violação à competitividade, vinculação aos termos do edital, isono-
mia e supremacia do interesse público, ao argumentar o seguinte:

a) A competitividade restou maculada no certame na medida em que a empresa vencedora apresenta 
preços inexequíveis a título de fardamento, o que enseja na diminuição de sua proposta de preços, bem 
como, estipular quantitativo a título de vales-transporte para os empregados em montante inferior ao 
quanto previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 (Cláusula 10ª, Parágrafo Primeiro);
b) Consequentemente, a vinculação ao instrumento convocatório também restou violada, pois a admis-
são de uma proposta de preço aquém do quanto estabelecido em preço de mercado, atinge de uma só 
vez, os itens 7.3.2 do Edital e 8.3 do Termo de Referência (fornecimento a menor de vales-transporte) 
e item 12.1 do Termo de Referência (fardamento com preço de R$ 4,00/mês).

Ainda segundo as suas razões, a inobservância aos pontos acima referidos acarretou descumpri-
mento aos princípios da isonomia e da supremacia do interesse público, desde quando a proposta da em-
presa vencedora é inexequível e a mesma supostamente é inidônea para contratar com a Administração.

É notável na espécie que a ora Apelante interpôs Recurso Administrativo questionando o valor 
mensal para custeio dos uniformes, EPI e EPC, vales-transporte e materiais de limpeza.

Na oportunidade, a empresa vencedora do certame, a MA2, apresentou resposta informando 
que com relação aos uniformes, EPI e EPC, além dos materiais de limpeza, tratavam-se de itens ge-
renciáveis da empresa, que inclusive possuía em estoque, daí porque apresentou um valor menor, mas 
que não pode ser reputado como irrisório.

Com relação aos vales-transporte, apegou-se ao fato de que a cláusula 6.1 do Termo de Refe-
rência informa que a carga horária a ser trabalhada pelos empregados deveria ser distribuída pelos 
dias úteis da semana, daí porque seria desnecessário o trabalho aos sábados. Por esse motivo, em vez 
de fornecer 52 vales, a sua proposta apenas referiu-se a 44, por serem considerados tão apenas os 
períodos de segunda a sexta-feira.

Antes de adentrar ao mérito da questão, todavia, cumpre-me analisar a preliminar suscitada.

Preliminar – Nulidade da sentença de primeiro grau. Ofensa ao contraditório. Omissão 
ao art. 10, do CPC.

A análise dos autos da Demanda de origem revela que foi suscitada preliminar de inadequa-
ção do procedimento, por ausência de prova pré-constituída, que foi acolhida pelo Juízo Singular, 
sem que antes, porém, tenha dado à Impetrante, ora Recorrente, o direito de exercer o contraditório 
e a ampla defesa.

Sobre o tema, convém esclarecer que embora seja controversa a questão sobre a necessidade 
de observância ao princípio da não surpresa aos Mandados de Segurança, a orientação contida no 
Enunciado 232, do Fórum Permanente de Processualistas Civis é a seguinte:
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“235. (arts. 7º, 9º e 10, CPC; arts. 6º, 7º e 12 da Lei 12.016/2009) Aplicam-se ao procedimento do man-
dado de segurança os arts. 7º, 9º e 10 do CPC. (Grupo: Impactos do CPC nos Juizados e nos procedi-
mentos especiais de legislação extravagante)”

Considerando a orientação acima, verifico que a sentença realmente padece de uma nulidade, 
na medida em que não oportunizou à Apelante o exercício do contraditório sobre a preliminar de 
inadequação do procedimento.

Sobre este ponto, devo ainda esclarecer que diferentemente do entendimento manifesto pelo 
Juízo de Primeiro Grau, os argumentos tecidos pela Agravante encontram-se norteados por elementos 
informativos que os embasam, não se caracterizando no caso em apreço a hipótese de ausência de 
prova pré-constituída.

Considerando este pormenor, verifico que o acolhimento da preliminar não seria o melhor 
desfecho para o presente caso, desde quando encontravam-se reunidos no caderno processual todos 
os elementos hábeis a viabilizar o deslinde da Ação Mandamental.

Pelo mesmo motivo, existindo no presente processo elementos de informação suficientes para 
que seja analisado o mérito, encontrando-se a causa madura para julgamento, passo a analisar o mé-
rito do mandamus.

Do mérito.
Inicialmente devo pontuar que a Administração Pública deve assegurar igualdade de condi-

ções a todos os concorrentes que se encontrem na mesma situação jurídica (art. 37, XXI, da CF), de-
vendo agir em estrita observância aos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publi-
cidade, Probidade Administrativa, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, 
conforme estabelecido pelo art. 3º, da Lei 8.666/1993.

O Edital estabelece as regras gerais e os critérios a serem observados e utilizados para todos 
os participantes, para que a Comissão atue da forma mais isenta possível, tratando os licitantes de 
maneira imparcial, para o fim de se evitar benefícios ou prejuízos aos interessados.

Visa o ato licitatório exatamente assegurar que a escolha entre os concorrentes seja norteada 
pelo princípio da impessoalidade, com o propósito de se buscar qualidades dos licitantes, segundo 
critérios preestabelecidos e dos quais todos tenham pleno conhecimento.

O instrumento para se alcançar o tratamento impessoal é o Edital de Licitação, que prevê 
não apenas as regras a serem observadas pela Administração Pública, ao avaliar os licitantes, como 
também os preceitos que devem ser seguidos pelos participantes, bem como a publicidade de todos os 
atos, para que o certame desenvolva-se de forma transparente.

Nas palavras de Marçal Justen Filho (apud CARVALHO, 20151), “a licitação é um procedi-
mento administrativo disciplinado por eli e por um ato administrativo prévio, que determina critérios 
objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da 
Isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica”. No mesmo sentido, leciona 
Alexandre de Moraes2 que

o legislador constituinte, com a finalidade de preservação dos princípios da legalidade, igualdade, 
impessoalidade, moralidade, probidade e da própria ilesividade do patrimônio público determinou no 
art. 37, XXI, da Constituição Federal, a regra da obrigatoriedade da licitação.
(omissis)
Em decorrência dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de, eficiência e probidade administrativa, os contratos que envolvem responsabilidade do erário neces-
sitam adotar a licitação, sob pena de invalidade, ou seja, devem obedecê-la com rigorosa formalística 
como precedente necessário a todos os contratos da administração, visando proporcionar-lhe a propos-

1. CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 429.
2. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 339. 
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ta mais vantajosa e dar oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou mercadorias aos órgãos 
estatais, assegurando, assim, sua licitude. A participação da administração pública no pacto contratual 
compromete a res pública, devendo, portanto, sua conduta pautar-se pelos imperativos constitucionais 
e legais, bem como pela mais absoluta e cristalina transparência.
(omissis)
Ora, o administrador público deve pautar-se em suas condutas na Constituição e nas leis, para garantir 
o princípio da legalidade e o da igualdade de possibilidades de contratar com o Poder Público. Dessa 
forma, exigível sempre é a realização do procedimento licitatório, com o fim de afastar o arbítrio e o 
favorecimento.

A Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O princípio da legalidade tem como fundamento o fato de que “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei”, tendo com principal característica a oposi-
ção a toda e qualquer forma de poder autoritário.

Vale aqui destacar que, “no que tange à administração, esta só poderá fazer o que a lei permi-
tir. Deve andar nos ‘trilhos da lei’, corroborando a máxima do direito inglês: rule of law, not of men 
(Estado de Direito, não de homens). Trata-se do princípio da legalidade estrita”3

O princípio da impessoalidade, por sua vez, se interpretado sob o prisma dos procedimentos 
licitatórios, preceitua que não poderá a Administração descumprir as regras previamente traçadas no 
Edital com vistas a conceder tratamento diferenciado aos participantes do certame, seja favorecendo-
-os ou prejudicando-os.

Como bem pontuado por Celso Antônio Bandeira de Mello (apud MORAES, 2007)4 

o acatamento aos princípios mencionados empece – ou ao menos forceja por empecer – conluios inad-
missíveis entre agentes governamentais e terceiros, no que se defende a atividade administrativa con-
tra negócios desfavoráveis, levantando-se, ainda, óbice a favoritismo ou perseguições, inconvenientes 
com o princípio da igualdade.

Note-se que a interpretação dos Princípios norteadores da licitação não pode ser feita de forma 
isolada, pois todos criam regras que devem ser estritamente observadas pela Administração.

É também aplicável o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, segundo o qual o 
Edital é a lei interna da licitação e deve definir tudo o que for importante para o certame, vinculando 
os licitantes e a Administração Pública.

Leciona Matheus Carvalho5

a elaboração do edital pela Administração Pública é livre, havendo discricionariedade na sua elabora-
ção, na busca de satisfazer os interesses da coletividade, todavia, após a sua publicação, a Administra-
ção fica vinculada àquilo que foi publicado. Com efeito, a discricionariedade administrativa se encerra 
no momento da elaboração do edital e, uma vez publicado o mesmo, seu cumprimento é imperativo.

Feitos estes apontamentos, passo a discorrer sobre cada um dos tópicos da Apelação indi-
vidualmente.

Dos vales-transporte.
Com relação aos vales-transportes, algumas considerações devem ser feitas no presente caso, 

pois a interpretação feita pela empresa MA2 à cláusula 6.1 do Termo de Referência não coaduna-se 

3. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, pp.1181.
4. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.339.
5. CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª Edf. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 432.
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com as regras previamente estabelecidas no Edital.
Baseia-se a MA2 no fato de que a referida cláusula contém regra no sentido de que a carga ho-

rária poderá ser distribuída durante os dias úteis da semana, para afirmar que os empregados somente 
trabalharão das segundas às sextas-feiras.

Conforme se verá adiante, porém, esta não é a melhor interpretação para o presente caso.
Analisando a documentação carreada aos autos, notadamente o Termo de Referência colacio-

nado às fls. 55 e seguintes, verifico a seção que trata da caga horária possui o seguinte regramento:

“6.1 – A carga horária semanal dos postos será de 44 horas, com intervalo de 02 (dois) hora para 
almoço, observada a legislação pertinente. Os ocupantes dos postos deverão ter os seus intervalos 
para refeição escalonados, de forma que os serviços não sofram descontinuidade. A carga horária 
dos postos poderá ser distribuída durante os dias úteis da semana no período das 08h00 às 18h00 
horas.” (grifei)

Simples contagem das horas de trabalho por dia e perceberemos que a jornada de segunda a 
sexta-feira não é suficiente para o cumprimento da jornada de 44 horas semanais, isto porque o traba-
lho será realizado diariamente das 8 as 18 horas, com intervalo de descanso de 2 horas.

Em termos mais simples, o empregado somente poderá trabalhar 8 horas diárias, o que signi-
fica que da segunda até a sexta-feira terá cumprido apenas 40 horas.

É de concluir-se, portanto, que o trabalho aos sábados é imprescindível, até porque a inclusão 
de uma hora sobressalente no período de segunda a sexta-feira acarretará na extensão de jornada, 
ensejando o pagamento de horas extraordinárias, hipótese não prevista nas regras editalícias.

De igual modo, estariam sendo descumpridas as regras da Convenção Coletiva da Categoria, que 
motivaram o estabelecimento da jornada prevista no Termo de Referência a ser seguido pelos licitantes.

Não há, portanto, margem para a interpretação de que a jornada deve ocorrer tão apenas nos 
dias de segunda a sexta-feira para fins de reduzir a quantidade de vales-transporte a ser fornecidos aos 
empregados, o que somente poderia ocorrer em uma fase posterior à contratação, de acordo com regra 
expressa no item 6.2 do Termo de Referência, in verbis:

“6.2 - A empresa contratada poderá, em comum acordo com o Município, contratar colaboradores 
para executar atividades pertinentes a este contrato no regime de Jornada de Trabalho Reduzida, con-
forme Clausula Décima Oitava da CCT SEAC X SINDLIMP vigente.” (grifei)

Referida regra é clara ao definir que o trabalho em jornada reduzida pode ocorrer, mas somente 
por acerto após a efetiva contratação.

Para fins de elaboração da proposta, deveria ser considerado, de fato, o fornecimento de 52 va-
les-transportes, desde quando a jornada de 44 horas semanais, na forma da cláusula 6.1 do Termo de 
Referência, somente poderia ser executada em seis dias, das segundas aos sábados.

Cumpre ainda acrescentar que a Convenção Coletiva de Trabalho da SEAC/SINDILIMP, em sua 
Cláusula Décima, regulando a concessão de vale-transporte, contém a seguinte determinação:

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE TRANSPORTE
Desde que solicitado por escrito pelo interessado e satisfeitas as exigências prevista no Art.7º do 
Decreto nº 95.247/87, que regulamenta a Lei nº 7.619/87, as Empresas fornecerão vale-transporte a 
todos os seus empregados, exclusivamente para os seus deslocamentos residência - trabalho e vice-
-versa.
Parágrafo Primeiro - As empresas deverão entregar os vales-transporte, estabelecidos nesta Cláusula 
sempre dentro de 30 dias e em prazo suficiente que garanta o direito do recebimento do benefício antes 
do dia do trabalho do empregado, tendo como parâmetro o número de 52 (cinquenta e dois) vales-
-transportes mensais por empregado para efeito de planilha de preços em Licitações Públicas, 
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podendo este indicativo ser aumentado de acordo com a necessidade de cada trabalhador. (grifei)

É de considerar-se, portanto, que tal regra também não foi observada pela empresa vencedora 
do certame, que elaborou sua proposta atribuindo um valor correspondente a 44 vales-transporte, 
quando estava obrigada, por força do Edital, do Termo de Referência e da Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria a considerar a quantidade de 52 deslocamentos.

Apenas por este ponto, já emerge o entendimento de que a proposta da empresa que sagrou-se 
vencedora efetivamente é inexequível através dos preços ali indicados, além de ter inobservado as 
regras do instrumento convocatório e de convenção coletiva que fixam a quantidade necessária de 
vales-transporte que devem figurar em planilha de preços em licitações públicas, hipótese que por si 
só deveria motivar a sua desclassificação.

Dos valores mensais para custeio de uniformes, EPI e EPC.
Com relação a este ponto, as regras encontram-se insertas nos itens 8.3 e 8.4 do Termo de 

Referência (fls. 59), que contém o seguinte teor:

8.3 – Para fins de elaboração do cálculo de Preço Homem/Mês (Mão de obra), as licitantes deverão 
apresentar as Composições de Preços, levando em consideração todas as exigências da CCT SEAC/
SINDILIMP vigente, conforme Anexo II do edital, sob pena de
desclassificação.
 8.4 – Para todos os serviços, a Contratada deverá fornecer todos os insumos necessários para a plena 
execução dos mesmos, estando aí inclusos, equipamentos, estrutura operacional, mão de obra direta 
e indireta e materiais de consumo, fardamentos, EPI ś (equipamentos de proteção individual) e EPC ś 
(equipamentos de proteção coletiva).

Utilizou-se a MA2 do fundamento de que o valor de R$ 4,00, atribuído como custo mensal 
para aquisição de uniformes, EPI e EPC decorreu da existência de tais itens em seu estoque, de forma 
a possibilitar economia à Administração.

Esclareço, porém, que tal argumento não deve ser utilizado como justificativa plausível no 
presente caso.

Diferentemente da tese contida em suas respostas nos autos, não se está a Apelante a realizar 
uma fiscalização do seu lucro, mas sim a reclamar da ofensa à competitividade, desde quando, ainda 
que possua estoque de tais itens, eles também precisarão ser renovados, devendo, por este motivo, 
constar expressamente da proposta de preço o custo efetivo de tais aquisições.

Ao fixar um valor mensal de R$ 4,00, para aquisição de uniformes e itens de segurança, deu a 
entender a MA2 que o custo semestral para a sua renovação seria de R$ 24,00 por empregado, o que 
à primeira vista já revela-se como de impossível cumprimento.

A Convenção Coletiva de Trabalho, tratando dos Equipamentos de Proteção Individual, 
assim preceitua:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
As empresas fornecerão os equipamentos de proteção individual adequados às atividades realizadas 
pelo empregado, em razão dos riscos a que se submeter no exercício de suas atividades, de acordo com 
a Norma Regulamentadora 6, regulamentada pela Portaria 3214/1978, e apresentarão até o primei-
ro dia útil do mês de março e o primeiro dia útil do mês de setembro os certificados de aprovação dos 
equipamentos de proteção individual emitidos pelo Ministério do Trabalho.

Referida regra remete-nos à Norma Regulamentadora 6, que é disciplinada pela Portaria 
3.214/1978, do TRT, prevendo uma série de itens que visam a proteção do trabalhador durante a exe-
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cução do serviço. Podemos destacar, para o caso em apreço, proteção da cabeça, olhos e face, auditi-
va, respiratória, corpo inteiro e contra quedas.

Apenas a título exemplificativo, sem considerar uniforme e equipamentos de proteção coleti-
va, percebe-se nitidamente que o valor de R$ 24,00 por semestre não seria suficiente para cobrir tais 
custos, sendo perfeitamente viável o acolhimento da tese da ora Apelante, de que a proposta da MA2 
também apresenta-se inexequível neste ponto.

Valores irrisórios a título de materiais, equipamentos e utensílios, em confronto com os 
coeficientes de produtividade de cada posto de trabalho.

Sobre este tópico, devo esclarecer que baseou-se a Apelante em Portaria da Secretaria da Ad-
ministração do Estado (fls. 425/429), que estabelece valores máximos admissíveis para novas contra-
tações de serviços de limpeza por metro quadrado, para informar que os preços ofertados pela MA2 
encontram-se muito abaixo da referência.

Sobre este ponto, devo esclarecer que em verdade não se mostram os valores discrepantes 
daqueles indicados pela Secretaria da Administração, até porque o preço ofertado na proposta serve 
exatamente como critério de concorrência, cabendo a cada um dos licitantes, de acordo com as suas 
possibilidades, estabelecê-los.

Devo acrescentar que se propôs no presente caso valores próximos a 83% daqueles utilizados 
como referência pela Secretaria da Administração do Estado, o que em princípio não é indicativo de 
que a proposta seja inexequível neste particular.

Deve este tópico, portanto, ser afastado.

Da utilização de Certificado de Responsabilidade Técnica apócrifo.
Informa a Apelante que foi utilizado pela MA2, em sua proposta, um Certificado de Respon-

sabilidade Técnica apócrifo, hipótese que ensejaria a sua desclassificação no certame.
Diferentemente da tese exposta, todavia, verifico que o referido documento encontra-se assi-

nado, sendo possível identificar inclusive a Gerente Executiva do Conselho Regional de Administra-
ção que o subscreve, não padecendo, portanto, do apontado vício.

Como bem asseverado pela própria Apelante, não se trata de formalidade exigida no Edital ou 
demais regras a ele inerentes, não sendo possível também taxar o referido documento de inexistente, 
como pretendido no Apelo.

Rejeito, portanto este argumento.

Da inidoneidade da empresa vencedora do Certame.
Sobre este ponto do Apelo, verifico que se produziu nos autos uma série de documentos para 

atestar a conduta da MA2 em procedimentos licitatórios e contratações anteriores, dentre os quais devo 
citar o Acórdão colacionado às fls. 394/403, proferido nos autos do MS 0013623-63.2016.8.05.0000, no 
qual afirmou-se a configuração da incapacidade financeira da MA2.

Tal Demanda, todavia, ainda não transitou em julgado.
Esclareço, todavia, conforme tópicos já apreciados acima, que a proposta da empresa 

MA2 efetivamente apresenta-se como inexequível, hipótese que inclusive poderá acarretar pre-
juízos aos trabalhadores eventualmente contratados, além de ter sido realizada ao arrepio das 
regras oriundas da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, hipóteses que inviabilizariam 
a sua classificação no Certame.

Deixo, portanto, de apreciar este tópico da Apelação, desde quando o direito apontado 
como líquido e certo na Exordial já encontra-se demonstrado através das demais provas existen-
tes nos autos.
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Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de CONHE-

CER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo da CS Construções, CONCEDENDO A SE-
GURANÇA pleiteada, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da habilitação e adjudicação 
do contrato referente ao Pregão n.º 070/2018, promovido pela Prefeitura de Juazeiro/BA, em favor 
da MA2 Construções Ltda, em razão da existência de irregularidades em sus proposta, relativas à 
quantidade de vales-transporte e valores para fornecimento de uniformes, EPI e EPC aos trabalha-
dores contratados.

Determino, por conseguinte, que as autoridades Impetradas abstenham-se de realizar quais-
quer atos de prosseguimento da contratação da MA2 e cumprimento do contrato, bem como que 
cancelem aqueles já praticados, garantindo-se o prosseguimento do certame para apreciação das pro-
postas subsequentes, seguindo a ordem de classificação.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0022387-04.2017.8.05.0000 e Agravo Interno nº 0022387-
04.2017.8.05.0000/50000. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira 
Pimentel, Julgado em 09/10/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERES-
SE PROCESSUAL DA IMPETRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. EXCLUSÃO DA RECORRENTE. SUPOSTA ILEGALIDADE, 
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PUBLICIDADE DO ATO DESCLAS-
SIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. LE-
GALIDADE. DECISÃO PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO. 
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Não prospera a preliminar de carência de ação, suscitada em contrarrazões, pois nem 
mesmo a adjudicação do objeto de procedimento licitatório torna prejudicado o mandado 
de segurança impetrado no curso do certame, haja vista que o reconhecimento de even-
tual ilegalidade contamina os atos administrativos posteriores. Precedentes.
II – No mérito, o agravante pretende, por conduto deste recurso, a reforma da decisão 
primeva, ao argumento de que sua exclusão de procedimento licitatório instaurado 
pelo Município agravado deu-se ao arrepio dos princípios constitucionais da motiva-
ção e da publicidade.
III – O primeiro argumento não convence, porque o ato administrativo impugnado 
(fls. 196) contém motivação aliunde, por ter aludido, expressamente, ao parecer emi-
tido pela Comissão de Licitação, cumprindo a regra constitucional da fundamentação 
devida (art. 93, X, CF/88).
IV – Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível, para fins 
de   motivação dos atos administrativos, a remissão  aos fundamentos de manifesta-
ção constante nos autos de processo administrativo”. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 
50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, J. 21/11/2017)
V – Não se faz presente, outrossim, o vício de falta de publicidade do ato impugnado, pois 
a desclassificação do concorrente foi devidamente publicada na Imprensa Oficial (fls. 367). 
Tratando-se, destarte, de processo administrativo, o conteúdo do parecer que fundamentou 
o ato desclassificatório está acessível aos participantes, aos quais se impõe, no entanto, a 
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busca pelas informações tidas como indispensáveis ao exercício de seus direitos.
VI – RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando prejudicado o 
agravo interno de fls. 381/396, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relato-
ra, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MA2 Construções Ltda. – Epp, contra de-

cisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Passé, que, nos autos 
de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Prefeito do Município de São Sebastião 
do Passé, indeferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento licitatório objeto da lide, por en-
tender ausentes os vícios alegados pela ora agravante.

Alega a recorrente, em síntese, “que fora desclassificada injustificadamente” da licitação 
instaurada pelo Município gerido pela autoridade indigitada coatora, mesmo tendo apresentado a 
melhor proposta de preço entre os concorrentes.

Argumenta que a ilicitude noticiada reside na ausência de motivação e publicidade do ato des-
classificatório, em afronta aos artigos 50, da Lei nº 9.784/1999 e 43, V, da Lei nº 8.666/93.

Defende que não cabe aos concorrentes buscar a justificativa para os atos praticados pela ad-
ministração, pois a publicidade é princípio constitucional a que se vincula, necessariamente, o Poder 
Público. Na espécie, sustenta que os motivos da desclassificação da impetrante foram consignados em 
comunicação interna não disponível “a terceiros fora da Administração Pública”.

Pede, nestes termos, a suspensão do processo licitatório litigioso. No mérito, pugna pelo pro-
vimento do recurso, com a anulação do ato administrativo impugnado.

A tutela de urgência vindicada foi indeferida pela decisão de fls. 337/339, desafiada pelo agra-
vo interno de fls. 381/396.

Devidamente intimada, a pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade co-
atora apresentou as contrarrazões de fls. 341/357, suscitando, em preliminar, a ausência de interesse 
processual do impetrante/recorrente. No mérito, foram refutadas as alegações recursais, com a defesa 
do ato administrativo impugnado.

VOTO
Consoante relatado, MA2 Construções Ltda. – Epp, interpôs agravo de instrumento contra 

decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Passé, que, nos 
autos de mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de São Sebastião do 
Passé, indeferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento licitatório objeto da lide, por enten-
der ausentes os vícios alegados pela ora agravante.

Em sua insurgência, o recorrente sustenta, em síntese, que a ilicitude do ato que culminou em 
sua desclassificação do certame reside na ausência de motivação e publicidade, em afronta aos artigos 
50, da Lei nº 9.784/1999 e 43, V, da Lei nº 8.666/93.

Convém, entretanto, antes de analisar o mérito das alegações recursais, enfrentar a tese de 
perda do objeto da ação mandamental, pela assinatura do contrato administrativo de que resultou o 
procedimento licitatório impugnado na origem.

A tese não convence, tendo em vista que nem mesmo a adjudicação do objeto licitado é suficien-
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te para o reconhecimento de que o mandado de segurança impetrado no curso do procedimento licitató-
rio está prejudicado. Com efeito, eventual ilegalidade do certame, que venha a ser reconhecido no bojo 
da ação mandamental, terá, por consequência, a contaminação dos atos administrativos posteriores.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência pátria, consoante se verifica dos seguintes arestos, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SU-
PERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVA-
ÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
1. “A superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois 
se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior cele-
bração do contrato” (AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 
23/9/2011). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 31/10/2012.
2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1643492/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE-
GUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVALIDA-
ÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, POR VÍCIOS DE ILEGALIDADE E DESCUMPRIMENTO 
DO EDITAL. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTES. PERDA DO OBJETO 
DO MANDAMUS E JULGAMENTO ULTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. As instâncias de origem, reconhecendo que a tramitação do feito licitatório se deu com inobser-
vância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, declararam a parcial nulidade do 
certame (desde a habilitação), com a inabilitação da empresa concorrente.
2. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/
adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se 
alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, 
como é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.223.353/AM, Rel. Min. Benedito Gonçal-
ves, Primeira Turma, DJe 18/03/2013; AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 31/10/2012; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 29/06/2012; REsp 1.228.849/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, 
DJe 09/09/2011; REsp 1.059.501/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
10/09/2009; REsp 279.325/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Pri-
meira Turma, DJ 16/10/2006.
3. A análise da controvérsia dentro dos limites postos pelas partes não incide no vício in procedendo 
do julgamento ultra-petita e, por conseguinte, afasta a suposta ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC.
4. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1278809/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

Rejeita-se, destarte, a preliminar suscitada.
No mérito recursal, tenho que os argumentos deduzidos pelo agravante são insuficientes ao 

deferimento da ordem liminar vindicada.
Isto porque, conquanto a urgência da providência encarecida seja inconteste, uma vez que há o 

risco do prosseguimento do certame litigioso, sem a participação da empresa impetrante, a viabilidade 
jurídica da pretensão não foi validamente comprovada. Logo, tratando-se de requisitos cumulativos, 
aqueles insertos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, o deferimento da liminar torna-se inadmissível.

Com efeito, são duas as causas de pedir da ação de origem, atinentes à ausência de motivação 
do ato administrativo de desclassificação da recorrente e da falta de publicidade de seu conteúdo.

Ocorre que, da análise das provas coligidas ao processo de origem, tenho como não demons-
trados tais vícios, de forma pré-constituída, uma vez que o ato impugnado (fls. 196) aludiu, expressa-
mente, ao parecer emitido pela Comissão de Licitação, cumprindo a regra constitucional que impõe a 
motivação dos atos administrativos (art. 93, X, CF/88).

Como cediço, a exigência de fundamentação das decisões emanadas do Poder Público não se 
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confunde com a obrigatoriedade de que a motivação do ato esteja formalmente inserida nele próprio, 
facultando-se, à autoridade, lastrear-se nos motivos consignados em pronunciamentos emitidos no 
curso dos procedimentos administrativos, a exemplo do que ocorreu na espécie.

Trata-se, nas palavras de Alexandre Mazza, da “motivação aliunde”, assim entendida “aque-
la indicada fora do ato, consistente em concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas” (in Manual de Direito Administrativo, 2ª edição, Ed. Saraiva, 
2012, p. 107/109).

A matéria encontra regulação, entre nós, no artigo 50, § 1º, da Lei Federal nº 9.784/99, in verbis:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando:
(...)
§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de con-
cordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, nes-
te caso, serão parte integrante do ato.”

Analisando a questão jurídica subjacente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há 
vício no ato proferido por autoridade pública, fundamentado em parecer de sua consultoria jurídica, 
ex vi dos arestos a seguir transcritos:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APU-
RAÇÃO DE IRREGULARIDADES POR MEIO DE DUAS PORTARIAS. ANULAÇÃO DA PRI-
MEIRA, POR CONTER OBJETO MAIS RESTRITO. AUSÊNCIA DE DUPLA APURAÇÃO. OB-
SERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. DECISÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. ACOLHIMENTO DO PA-
RECER DA CONSULTORIA JURÍDICA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO 
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a aplicação da pena demissória à Impe-
trante obedeceu ao devido processo legal, assegurando-lhe a plena realização do contraditório e da 
ampla defesa, o que, aliás, não foi refutado na impetração.
(...)
4. Consoante já se manifestou esta Corte, não há vedação quanto à adoção, pela Autoridade Mi-
nisterial, do parecer de sua Consultoria Jurídica, devidamente fundamentado, como verificado na 
hipótese dos autos. Precedentes.
5. Segurança denegada.” (STJ, MS 9657/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 
14/12/2009)
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.  OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCOR-
RÊNCIA.  REEXAME DE PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO 
PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RE-
LATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE  PREJUÍZO. 
WRIT IMPETRADO COMO FORMA DE INSATISFAÇÃO COM O CONCLUSIVO DESFECHO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORDEM DENEGADA.
I - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário 
circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à  legalidade do ato demis-
sionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de con-
veniência e oportunidade.
(...)
IV - A Lei 8.112/90, em seu artigo 168, autoriza a autoridade ministerial a dissentir do rela-
tório apresentado pela comissão processante, desde que a sanção aplicada esteja devidamente 
motivada. Ademais, não há vedação quanto à adoção do parecer de sua Consultoria Jurídica. 
Precedentes.



336

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

(...)
VI - Ordem denegada.” (MS 8.042/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, J. 11/06/2003)

Quanto à ausência de publicação do parecer que contém a motivação do ato impugnado, pare-
ce claro que, tratando-se de processo administrativo, seu conteúdo deve ser acessível aos participan-
tes, aos quais se impõe, no entanto, a busca pelas informações tidas como indispensáveis ao exercício 
de seus direitos.

Caberia ao impetrante, portanto, demonstrar que solicitou ao Poder Público acesso ao conteú-
do do parecer expressamente mencionado no ato administrativo, e, não obtendo resposta – ou sendo 
ela negativa –, poderia requerer intervenção judicial para conhecer, integralmente, os motivos de sua 
exclusão do certame. Tal prova, entretanto, não foi produzida pelo requerente.

Neste contexto, o que importa, para fins de análise do cumprimento da norma constitucional 
que exige publicidade aos atos administrativos, tomando-a como um dos princípios da Administração 
Pública (art. 37, caput, CF/88), é que a decisão desclassificatória tenha sido publicada na Imprensa 
Oficial, dever adequadamente cumprido pelo agravado, consoante se infere da cópia da respectiva 
publicação, de fls. 367.

Na linha do judicioso opinativo da Procuradoria de Justiça, de fls. 446/451, “no tocante à 
ausência de publicidade, a alegação da recorrente igualmente não merece prosperar, uma vez que 
o Diário Oficial do Município, datado de 01/06/2017 (fls. 303/304), bem como os e-mails enviados 
pelo Município aos licitantes (fls. 305), demonstram que houve divulgação do ato desclassifica-
tório então discutido, contra o qual não se insurgiu, no momento recursal oportuno, a empresa 
agravante. Pontua-se, aliás, que as licitantes aceitaram receber os resultados por e-mail, como se 
infere do final da Ata referente à primeira sessão da licitação, datada de 19/05/2017 (fls. 300), não 
havendo, portanto, qualquer indício de afronta ao princípio da publicidade”.

É certo, ademais, que o julgador está adstrito à causa de pedir da inicial, não havendo, na 
espécie, qualquer alusão a vícios na motivação que levou à inabilitação do recorrente, sendo defeso 
ao Poder Judiciário, nestes termos, exercer qualquer controle sobre os fundamentos adotados pela 
Comissão de Licitação, ao menos nos limites objetivos impostos pela demanda de origem.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo, in 
totum, a decisão recorrida, por estes e pelos seus próprios fundamentos. Julgo prejudicado, outrossim, 
o agravo interno de fls. 381/396.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0002083-81.2017.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria de Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 20/08/2018)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM 
VESTIBULAR. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETI-
VO. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A MATRÍ-
CULA DO IMPETRANTE. REQUISITO ETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIO-
LAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. DEVER DE APLICAÇÃO DO 
EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Da detida análise dos autos, verifica-se que o agravante está sendo impedido de 
adentrar na Faculdade por força de disposição legal que determina o término do en-
sino médio, sendo que esse não completou, a tempo, os requisitos exigidos pelo edital 
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do concurso vestibular a que fora aprovado.
II. Contudo, impedir que o impetrante realize o curso supletivo e conclua o ensino mé-
dio com base no dispositivo supramencionado seria admitir um positivismo jurídico 
que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando o direito 
constitucional à educação estabelecido no art. 208 da Constituição Federal.
III. Cumpre frisar, ademais, que não deve o Estado criar entraves à progressão inte-
lectual dos cidadãos em formação, devendo, ao contrário, incentivar e proporcionar 
meios efetivos para concretizar os avanços realizados pelos alunos, valorizando mais 
o seu aproveitamento.
IV. No caso sub examine, nota-se que o impetrante, ao ser aprovado no vestibular, 
desvelou um nível intelectual capaz de ingressar no ensino superior e prosseguir nas 
demais etapas da educação brasileira.
V. Ressalte-se, ainda, que seria contraditório tomar em consideração o art. 208 da 
Constituição Federal de 1988 que determina que é um dever do Estado e da socie-
dade promover a educação com o posicionamento de impedir um adolescente – que 
através de seu esforço e capacidade – de adentrar no ensino superior por uma mera 
formalidade relacionada à conclusão do ensino médio que pode ser sanado com a 
realização do CPA.
VI. Saliente-se, ademais, que “afora os aspectos jurídicos narrados, vale observar 
que, no caso em análise, o recorrente demonstra ser pessoa dedicada aos estudos e 
esforçada, afinal, mesmo sendo estudante de escola pública fora aprovado em sexto 
lugar num processo seletivo importante. Assim, não soa razoável lhe retirar o direito 
de matricular-se no curso de geografia, ministrado pela UEFS.” (GÓES, Míria Valen-
ça. Parecer ministerial n°. 3.876/2018.
VII. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de 
DAR PROVIMENTO ao agravo para manter a decisão proferida às fls. 44/46 em todos 
os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº. 0002083-81.2017.805.0000, de 

Feira de Santana, em que é agravante EMANUEL SILVA NAVARRO e são agravados o ESTADO 
DA BAHIA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUEL SILVA NAVARRO em des-

favor da decisão proferida pelo eminente magistrado singular que, nos autos do Mandado de Segu-
rança impetrado contra ato dito ilegal e abusivo proferido pelo Estado da Bahia e Outros, indeferiu 
o pleito liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que “em que pese a regra ser a conclusão 
do ensino médio, a jurisprudência vem relativizando a exigência, tendo em vista os mandamentos 
constitucionais que impõem como critério de ingresso a meritocracia considerando-se despropor-
cional o requisito legal quando a capacidade do interessado já restar completamente comprovada 
com a aprovação em curso superior.”

Salientou, ademais, que “a parte autora pretende finalizar o ensino médio (e obter a ex-
pedição do correspondente certificado), com base na aprovação no procedimento de seleção da 
instituição de ensino superior ou, subsidiariamente, com a realização do próximo exame supletivo/
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CPA, cuja data prevista para realização e disponibilização das notas/certificados é muito tempo 
depois do dia previsto para a realização da matrícula (e apresentação de todos os documentos) 
perante a Instituição de Ensino Superior.”

Frisou, ainda, que “negar o ingresso da parte requerente nessas circunstâncias ou sequer 
permitir a reserva de vaga, pode significar dano irreparável prejudicando totalmente a vaga obtida, 
com muito esforço, em procedimento de seleção.”

Diante de tais considerações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão 
agravada.

Em decisão proferida às fls. 44/46, restou deferido o pleito liminar para determinar que a au-
toridade coatora reserve a vaga do agravante, bem como restou determinado que o ora recorrente seja 
submetido ao próximo CPA.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 56/59, refutando os argu-
mentos do recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça proferiu parecer às fls. 77/82, opinan-
do pelo provimento do agravo.

VOTO
Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o agravante está sendo impedido de adentrar na 

Faculdade por força de disposição legal que determina o término do ensino médio, sendo que esse 
não completou, a tempo, os requisitos exigidos pelo edital do concurso vestibular a que fora aprovado.

Na espécie, observa-se que o art. 38, § 1°, inciso II, da Lei n°. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação) impede a realização do curso supletivo àqueles que não tenham completado 18 
(dezoito) anos, senão vejamos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacio-
nal comum do currículo, habilitado ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1°. Omissis.
II – No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Contudo, impedir que o impetrante realize o curso supletivo e conclua o ensino médio com 
base no dispositivo supramencionado seria admitir um positivismo jurídico que viola os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, afrontando o direito constitucional à educação estabelecido no 
art. 208 da Constituição Federal.

Cumpre frisar, ademais, que não deve o Estado criar entraves à progressão intelectual dos ci-
dadãos em formação, devendo, ao contrário, incentivar e proporcionar meios efetivos para concretizar 
os avanços realizados pelos alunos, valorizando mais o seu aproveitamento.

No caso sub examine, nota-se que o impetrante, ao ser aprovado no vestibular, desvelou um 
nível intelectual capaz de ingressar no ensino superior e prosseguir nas demais etapas da educação 
brasileira.

Ressalte-se, ainda, que seria contraditório tomar em consideração o art. 208 da Constituição 
Federal de 1988 que determina que é um dever do Estado e da sociedade promover a educação com 
o posicionamento de impedir um adolescente – que através de seu esforço e capacidade – de adentrar 
no ensino superior por uma mera formalidade relacionada à conclusão do ensino médio que pode ser 
sanado com a realização do CPA.

Dessa forma:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPE-
CIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCI-
PAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVAS DO EXAME SUPLETIVO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO QUE POSSUI FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. 
NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/
STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu a questão amparando-se em fundamento infraconstitucional e também 
em fundamento constitucional, quais sejam, o disposto nos arts 206, I e 208, V da Constituição Federal 
e 38 da Lei 9.394/96.
2. No entanto, não há nos autos interposição do competente Recurso Extraordinário, a fim de impugnar 
a motivação constitucional, suficiente à manutenção do aresto. Incide, portanto, à hipótese, a Súmula 
126 do STJ.
3. A exigência de que seja interposto Recurso Extraordinário, na hipótese em que existente fundamen-
to constitucional autônomo e suficiente à mantença do acórdão recorrido (Súmula 126/STJ), nada tem 
a ver com a nova sistemática da chamada repercussão geral, eis que visa, tão-somente, a impedir o 
trânsito em julgado de tal fundamento, até o exame daqueloutro de índole infraconstitucional (EDcl no 
REsp. 1.031.457/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Dje 08.05.2008).
4. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido. (STJ – 1ª Turma, AgRg no REsp n°. 
1343473/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18.03.2014, publicado em 01.04.2014).

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA DE MENOR DE IDADE NO 
ENSINO MÉDIO, MODALIDADE SUPLETIVA (EJA). De acordo com o artigo 208, incisos I, IV e 
V, da Constituição Federal, e artigo 54, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Além disso, 
o artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei n.º 93394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), não veda o ingresso 
de menor de 18 anos no ensino na modalidade EJA, apenas, não lhe permite a realização dos exames 
para a conclusão do curso. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS – 8ª Câmara Cível, APC nº. 
70061494175, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 30/10/2014, publicado em 04/11/2014).

Saliente-se, ademais, que “afora os aspectos jurídicos narrados, vale observar que, no caso 
em análise, o recorrente demonstra ser pessoa dedicada aos estudos e esforçada, afinal, mesmo 
sendo estudante de escola pública fora aprovado em sexto lugar num processo seletivo importante. 
Assim, não soa razoável lhe retirar o direito de matricular-se no curso de geografia, ministrado pela 
UEFS.” (GÓES, Míria Valença. Parecer ministerial n°. 3.876/2018.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de DAR PROVI-
MENTO ao agravo para manter a decisão proferida às fls. 44/46 em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Reexame Necessário nº 0000966-06.2012.805.0073. Primeira Câmara Cível. Relatora: 
Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 05/03/2018)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍ-
VEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRE-
JUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO UM 
ANO ANTES DO ALCANCE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARGUIÇÃO 
REJEITADA. INÉRCIA EM PROMOVER O PAGAMENTO DE 13° SALÁ-
RIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS. INADMISSIBILI-
DADE. VIOLAÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO. 
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTENDIMEN-
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TO PACÍFICO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍ-
VEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS 
OS SEUS TERMOS.
I. Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito de prescrição bienal aludida 
pelo recorrente. No caso, não há que se falar em sua incidência no presente caso, pois, 
tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a prescrição atinge somente 
as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da demanda, não atingido o fun-
do de direito nos termos do Decreto n°. 20.910/32. Cumpre ressaltar, ademais, que a 
prestação requerida pela autora não fora abarcada pela prescrição quinquenal, haja 
vista que essa propôs a presente ação quatro anos após a inércia do Poder Público em 
promover o devido pagamento.
II. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 7°, inciso XVII, como di-
reito social do trabalhador – estendido ao Servidor Público – o gozo de férias anuais 
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
III. Nesse passo, tem-se que tanto o direito a indenização por férias não gozadas, acres-
cida de um terço, quanto o direito ao décimo terceiro salário possuem sede constitucio-
nal. São direito sociais intangíveis dos trabalhadores urbanos e rurais, protegidos que 
estão sob o manto do princípio da irrenunciabilidade das garantias laborais mínimas.
IV. As férias, não gozadas, portanto, podem ser objeto de pagamento que, de certo modo, 
é equivalente a indenização, ressarcível, sob pena de enriquecimento sem causa.
V. É firme a convicção jurídica de que podem ser pleiteadas a qualquer tempo, as 
férias negadas, como direito subjetivo público do funcionário, devendo, então, ser 
pagas como forma de indenização.
VI. Compulsando-se os autos, verifica-se que a arguição de inexistência de prévia au-
torização legislativa não merece prosperar, haja vista que os documentos constantes 
das fls. 06/11, comprovam que a contratação ocorreu em decorrência da Lei Munici-
pal n°. 451/2005, que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender necessidades 
temporárias de excepcional interesse público.
VII. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessá-
rio, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n°. 0000966-06.2012.805.0073, 

da Comarca de Curaçá, em que são partes, como Remetente, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos de 
Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá, e, como interessados MUNICÍPIO 
DE CURAÇÁ e DAYSE SOARES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao reexame neces-
sário, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DAYSE SOARES DOS SANTOS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, objetivando a condenação do demandado a pagar à demandante os valo-
res referentes ao 13° salário do período proporcional trabalhado pela autora, bem como a condenação 
do requerido a pagar à requerente o valor proporcional das férias.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 58/62, acrescentan-
do que o eminente Magistrado Singular, Adrianno Espíndola Sandes, julgou procedentes os pedidos 
iniciais para condenar o acionado a pagar à acionante os valores referentes aos 13°s salários do perí-
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odo de 14/04/2005 a 30/12/2007, no valor de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado e condenou o 
reclamado a efetuar o pagamento dos valores referentes às férias não gozadas do período do contrato 
de trabalho, no valor de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, acrescido do terço constitucional, 
mais juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária a partir da data que deveria se dá 
o efetivo pagamento.

Inexistindo recurso voluntário, subiram os autos a esta Instância Superior, por força da remes-
sa obrigatória, onde, distribuídos à Primeira Câmara Cível, coube-me a relatoria.

VOTO
Presentes as condições de admissibilidade do recurso involuntário, dele conheço.
Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito de prescrição bienal aludida nos autos. 

No caso, não há que se falar em sua incidência no presente caso, pois, tratando-se de prestação pecu-
niária de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores a cinco anos da proposi-
tura da demanda, não atingido o fundo de direito nos termos do Decreto n°. 20.910/32.

Cumpre ressaltar, ademais, que a prestação requerida pela autora não fora abarcada pela pres-
crição quinquenal, haja vista que essa propôs a presente ação quatro anos após a inércia do Poder 
Público em promover o devido pagamento.

Neste diapasão, é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932. PROTESTO CAMBIAL. PROCE-
DIMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga em face da Mu-
nicipalidade de Novo Horizonte, deduzindo, em síntese, ser credora da quantia de R$88.466,03, referente 
às duplicatas vencidas, respectivamente, em 08.09.2000 e 24.09.2000 e levadas a protesto em 11.10.2000.
2. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 
durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vi-
gente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. Não se deve ter por causa interruptiva, antes da vigência do Código Civil de 2002, o protesto cambial 
realizado, porquanto este não se equipara ao protesto judicial realizado com o objetivo de interrupção 
do prazo prescricional. Incidência, na época, da Súmula n.º 153/STF (“Simples protesto cambiário 
não interrompe a prescrição”) . Assim, não se pode falar que houve a interrupção da prescrição em 
11.10.2000 por conta do protesto dos títulos.
4. O art. 4º do Decreto 20.910/32 dispõe que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, 
ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcio-
nários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. No presente caso, conforme relatado pela Corte a quo, foi apresentada no Tribunal de Contas do Es-
tado denúncia acerca do não pagamento de duplicatas mercantis acompanhadas das notas fiscais. Ora, 
tal denúncia não pode ser acolhida como causa suspensiva da prescrição, com fulcro no artigo 4º do 
Decreto 20910/32, já que a hipótese que se cogita no referido dispositivo é aquela em que o próprio cre-
dor formula pedido, junto à Administração Pública, de apreciação de seu direito de receber quantia de-
vida, não abarcando o caso em tela, de denúncia junto ao Tribunal de Contas acerca da inadimplência 
do município em razão de não pagamento de duplicata protestada referente à combustível adquirido.
6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. 
do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, 
seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida 
entre a Administração Pública e o particular.  Assim, tratando-se de ação de cobrança contra a Fazen-
da Pública, o prazo é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. Como as dívidas 
(duplicatas) venceram em 08 e 24 de setembro de 2000 e a ação apresentada em 28.9.2006, fulminada 
está a pretensão pelo instituto da prescrição.
7. Recurso especial não provido. (STJ – 2ª Turma Julgadora, REsp n°. 1400282/SP, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 05.09.2013, publicado em 11.09.2013).
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Diante de tais considerações, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 7°, inciso XVII, como direito social do 

trabalhador – estendido ao Servidor Público – o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal.

Nesse passo, tem-se que tanto o direito a indenização por férias não gozadas, acrescida de um 
terço, quanto o direito ao décimo terceiro salário, possuem sede constitucional. São direitos sociais 
intangíveis dos trabalhadores urbanos e rurais, protegidos que estão sob o manto do princípio da irre-
nunciabilidade das garantias laborais mínimas.

As férias, não gozadas, portanto, podem ser objeto de pagamento que, de certo modo, é equi-
valente a indenização, ressarcível, sob pena de enriquecimento sem causa.

É firme a convicção jurídica de que podem ser pleiteadas a qualquer tempo, as férias negadas, 
como direito subjetivo público do funcionário, devendo, então, ser pagas como forma de indenização.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a arguição de inexistência de prévia autorização 
legislativa não merece prosperar, haja vista que os documentos constantes das fls. 06/11, comprovam 
que a contratação ocorreu em decorrência da Lei Municipal n°. 451/2005, que dispõe sobre a contra-
tação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Sobre os juros moratórios e a correção monetária têm-se que esses foram corretamente fixados 
pelo eminente Magistrado Singular, senão vejamos.

No que concerne à correção monetária, diante da declaração parcial de inconstitucionalidade 
do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, tem-se que essa deverá ser 
calculada com base no IPCA-e.

Ao analisar a constitucionalidade do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97, o Pretório Excelso conferiu 
eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixado como marco inicial, para que se 
deixe de aplicar a regra do art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97 quanto à correção monetária, a data da conclu-
são do julgamento da referida questão de ordem, senão vejamos:

(…) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), 
nos termos da Emenda Constitucional n°. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em 
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) 
e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 
corrige seus créditos tributários; e 2.2) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da ad-
ministração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n°. 12.919/13 e Lei n°. 13.080/15, que fixam 
o IPCA-e como índice de correção monetária.

Neste diapasão, traz-se à baila o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. INSS. PAGAMENTO RETROATIVO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COR-
REÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL 
DO ART. 5º , DA LEI Nº 11.960 /09. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(TEMA 810). Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE nº 870.947, com repercussão geral reconhecida (tema 810), nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E, e não com base na TR, inclusive no 
período anterior à expedição do precatório, tendo em vista a inconstitucionalidade parcial do art. 5º , da 
Lei nº 11.960 /2009, que modificou o art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97. Apelo improvido. Sentença mantida. 
(TJBA – 3ª Câmara Cível, APC n°. 0163125-54.2008.8.05.0001, Rela. Desa. Rosita Falcão de Almeida 
Maia, publicado em 31/10/2017).

Desse modo, deve-se manter a sentença para determinar que a dívida da Fazenda Pública deve 
ser corrigida pelo IPCA-e acrescido de juros de mora com base no índice oficial aplicado à caderneta 
de poupança no período.
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Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, manten-
do a sentença recorrida em todos os seus termos.

*****
(TJBA – Mandado de Segurança nº 022701-47.2017.8.05.0000 e Agravo de Interno nº 0022701-
47.2017.8.05.0000/50000. Seção Cível de Direito Público. Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva 
Carvalho, Julgado em 09/08/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E DO SUPE-
RINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA REJEITADA. PRE-
LIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADAS. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS 
PAGO A MAIOR QUANDO A EFETIVA BASE DE CÁLCULO FOR INFE-
RIOR À PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RE-
CONHECIDA PELO STF (RE 593.849/MS). NECESSIDADE DE ADEQUA-
ÇÃO AO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS 
PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. 
PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO IMPETRANTE. AGRAVO IN-
TERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 0022701-

47.2017.8.05.0000 de Salvador/BA, impetrante SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUI-
DORES DE VEÍCULOS NO ESTADO DA BAHIA - SINCODIV, impetrado SECRETÁRIO DA FA-
ZENDA DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tri-
bunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDER PAR-
CIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO com pedido de medida liminar im-

petrado pelo SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS NO 
ESTADO DA BAHIA – SINCODIV em face de suposto ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA 
FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e ao SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRI-
BUTÁRIA, consistente na ausência de aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 
Federal no Recurso Extraordinário n.º 593.849/MG, cuja repercussão geral fora reconhecida.

Informou o impetrante, inicialmente, que “(…) atua como organização sindical da categoria 
econômica de Concessionárias e Distribuidores de veículos, regulamentados pela Lei n.º 6.729/79, 
estabelecidos no Estado da Bahia, com fins de estudos, coordenação, defesa e representação legal de 
interesses coletivos, dentre outros.” (sic fls. 05)

Alegou que “Os representados adquirem bens para revenda, tais como, veículos, partes e pe-
ças de veículos, dentre outros bens, e por força de normativo estadual, o Fabricante e/ou importador 
retém o ICMS sobre essas operações, utilizando para isso um valor presumido de venda futura, que 
é determinado pelo Estado, e sobre esse valor é calculado e recolhido o ICMS que seria devido por 
ocasião da venda ao consumidor final.” (sic fls. 05)

Pontuou que “(…) na maioria dos casos o preço de venda praticado é inferior ao preço pre-
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sumido, o que faz com que o comerciante tenha recolhido, de forma antecipada, ICMS maior que o 
devido.” Neste sentido, asseverou que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria ora em 
litígio, proferiu Acórdão no Recurso Extraordinário n.º 593.849, cuja repercussão geral fora reco-
nhecida, no sentido de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a 
base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (sic fl. 05)

Deste modo, argumentou que a orientação do STF deve ser aplicada posteriormente pelas ins-
tâncias inferiores em casos idênticos. No entanto, aduz que “O Estado da Bahia ainda não promoveu 
a alteração em sua legislação, a fim de orientar os contribuintes e normatizar a forma de cálculo, 
lançamento e aproveitamento desse crédito, deixando os contribuintes sem condições de exercer seu 
direito, o que equivale a um cerceamento na fruição desse direito e por consequente a desobediência 
ao mandamus exarado pela Suprema Corte (…).” (sic fls. 07)

Ressaltou ao final que “(…) em suas revendas de mercadorias adquiridas no regime de ICMS 
ST, fazem jus à restituição da diferença desse imposto pago a mais, quando a base de cálculo efetiva 
da operação for inferior à base presumida.” (sic fls. 07)

Por tais razões, entendendo presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, 
pugnou pela concessão de medida liminar para que: “1.a) os representados pela Impetrante, a partir 
da proclamação da decisão do STF n.º 593.849 (19/10/2016), exerçam o direito ao lançamento de 
crédito de ICMS em sua escrita fiscal, decorrente do pagamento a maior deste imposto, nos casos 
em que a base de presumida tiver sido superior à efetivamente realizada e utilizem tais valores para 
quitação de débitos próprios de ICMS;

Requereu ainda que: “1.b) complementarmente, na impossibilidade de utilização desses cré-
ditos de ICMS, consoante o item ‘1.a’, que os créditos remanescentes possam ser transferidos aos 
fornecedores das respectivas mercadorias que tenham retido originariamente o ICMS, para fins de 
compensação com os seus recolhimentos, justificado diante do fato de que toda a tributação das mer-
cadorias comercializadas pelos representados é realizada por substituição tributária, ressalvado, 
todavia, o controle da autoridade administrativa em termos de exercício de sua prerrogativa de exa-
minar, quando de sua fiscalização, a correção do procedimento.” No mérito, pleiteou a confirmação 
da liminar e concessão da segurança (fls. 02/15).

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 16/38 e 42/43.
A tutela liminar requerida foi indeferida às fls. 45/46.
Irresignado, o impetrante interpôs Agravo Interno às fls 51/56.
O Estado da Bahia interveio no feito arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do 

Secretário da Fazenda e do Superintendente da Administração Tributária, bem como a inadequação 
da via eleita e inexistência de direito líquido e certo em razão da ausência de prova pré-constituída. 
No mérito, argumentou que a matéria fora regulamentada através do “Processo Administrativo Fiscal 
da Bahia editado pelo Decreto 7.629 de 09 de julho de 1999, que disciplina expressamente sobre a 
restituição do ICMS.” (sic fls. 74)

Pontuou a respeito dos efeitos do precedente e da modulação feita no RE 593.849/MG. Neste 
sentindo, sustentou que: “(...) não podemos determinar que o Estado da Bahia cumpra o precedente 
dando nova interpretação a um dispositivo de lei, em data anterior ao reconhecimento da decisão. A 
decisão obriga a todos depois da intimação e no presente caso a intimação ocorreu em 05/04/2017, 
que deve ser o marco para aplicação do novo precedente” (sic fls. 85)

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou acaso superadas, pugnou pela denega-
ção da segurança (fls. 58/86).

O Estado da Bahia apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 87/95).
As autoridades impetradas prestaram informações às fls. 96/108.
O impetrado manifestou-se acerca das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia (fls. 116/130).
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Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça lançou parecer opinando pela rejeição 
das preliminares e concessão da segurança (fls. 136/148).

VOTO
 Inicialmente, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda 

do Estado da Bahia não merece acolhimento. Isto porque, embora não tenha esta autoridade encam-
pado o ato coator, é certo que o pedido formulado na petição inicial é de sua competência, na forma 
do art. 109, inciso I, da Constituição Estadual, in verbis:

“Art. 109 – Compete ao Secretário, além de outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei:
I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da 
administração indireta a ela vinculadas;”

Nesta hipótese, necessário se faz à aplicação da Teoria da Encampação. Sobre a matéria, co-
lhe-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

“Na prática, não é possível identificar o agente coator. Em certas situações, contudo, em virtude do 
usualmente complexo sistema hierárquico da Administração, há alguma dificuldade para defini-lo. Daí 
a clássica lição de que autoridade coatora é aquela que tenha “poder de decisão”, não se configurando 
como tal nem os subalternos, meramente executores de ordem (porteiros, entregadores de notificações, 
etc.), nem os situados degraus superiores de hierarquia, que, como regra, se limitam a estabelecer as 
políticas a cargo do órgão ou da entidade.” (CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito 
Administrativo. 25ª Edição, Editora Atlas, pg. 1.021)

Outrossim, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente 
de Administração Tributária, uma vez que o Regimento Interno da Secretaria da Fazenda – Decreto 
n. 16.403/15 -, dispõe a respeito das atribuições da referida autoridade, conforme artigo 18, inciso 
IV, alínea “a”:

“Art. 18 - Aos titulares dos cargos em comissão, além do desempenho das atividades concernentes aos 
sistemas estaduais, definidos em legislação própria, cabe o exercício das atribuições gerais e específi-
cas a seguir enumeradas:
IV - Superintendente: a) planejar, executar e controlar as atividades finalísticas da Secretaria, na sua 
área de atuação;”

A preliminar de inadequação da via eleita também não merece guarida, uma vez que a matéria 
ora em litígio se refere à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tri-
butária, inexistindo qualquer óbice ao Poder Judiciário apreciar esta pretensão em sede de Mandado 
de Segurança. Ademais, esta ação é verdadeira garantia individual de qualquer cidadão contra os atos 
praticados pelo Poder Público, com a finalidade de viabilizar a análise da ocorrência ou não de ato 
supostamente coator, com amparo na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXIX).

Quanto a preliminar de inexistência de direito líquido e certo em razão da ausência de prova 
pré-constituída, observa-se que esta arguição confunde-se com o mérito do mandamus, devendo ser 
analisado conjutamente.

Nestas condições, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário da 
Fazenda e do Superintendente da Administração Tributária, bem como a inadequação da via 
eleita, suscitada pela douta Procuradoria-Geral do Estado da Bahia.

Ultrapassada as questões preliminares, adentra-se ao mérito deste Mandado de Segurança.
Verifica-se que o impetrante SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDO-
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RES DE VEÍCULOS NO ESTADO DA BAHIA - SINCODIV representa pessoas jurídicas que de-
senvolvem atividade comercial sujeita ao ICMS pela sistemática da substituição tributária progressiva 
ou “para frente”. Aponta como ato coator a ausência de aplicação de entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 593.849/MG, cuja repercussão geral fora 
reconhecida, no sentido de que: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a 
base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”

O instituto da substituição tributária tem previsão no § 7º, do artigo 150, da Constituição Fe-
deral, que assim dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.”

Impõe destacar que a sistemática da substituição tributária procura  presumir o preço pelo 
qual a mercadoria será vendida pelo varejista ao consumidor final. Apenas neste momento o bem 
deixa de se enquadrar no conceito de mercadoria, ou seja, bem móvel adquirido para revenda, encer-
rando a cadeia de consumo.

Sobre a matéria nos ensina o doutrinador Alexandre Mazza:

“Denomina-se responsabilidade por substituição tributária quando a condição de substituto (respon-
sável) existe antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Assim, no momento da ocorrência do fato 
gerador o substituto tributário já figura como devedor no polo passivo da obrigação. No caso de um 
tributo plurifásico como o ICMS, a técnica da substituição tributária para reduzir os riscos da sone-
gação na medida em que a lei atribui a um dos contribuintes a responsabilidade pelo recolhimento do 
tributo devido as etapas da cadeia circulatória.” (MAZZA, Alexandre. Manual de direito Tributário. 
Saraiva 2015 p. 413)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n.º 1.851/AL, orientou-se à luz do comando contido no § 7º do artigo 150 da Constituição da 
República, decidindo que o contribuinte tem direito à restituição dos valores recolhidos em regime 
de substituição tributária para frente apenas quando o fato gerador não se realizar, sendo definitivo e 
único o recolhimento do ICMS pelo substituto tributário, não cabendo complementação ou restituição 
de quaisquer valores nas hipóteses em que a operação substituída ocorra em valor maior ou menor do 
que o presumido, consoante se observa da ementa:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO 
13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 
37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (RE-
DAÇÃO DA EC 3/93) E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. Convênio que 
objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário representado 
pela restituição do ICMS cobrado a maior quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador 
presumido. Irrelevante que não tenha sido subscrito por todos os Estados, se não se cuida de concessão 
de benefício (LC 24/75, art. 2.º, INC. 2.º). Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem 
natureza regulamentar. A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou o instituto, 
já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura do fato gerador presumido e ao esta-
belecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo 
fato a final. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbice à exigência antecipada do 
tributo, dado tratar-se de sistema instituído pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado por 
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lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a aproxima 
o mais possível da realidade. A lei complementar, por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador 
presumido como sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixan-
do margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 
do CTN, que tem o fato gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária 
e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador presumido, por isso mesmo, não é provisório, mas definitivo, 
não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipóte-
se de sua não-realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se o instituto das vantagens que 
determinaram a sua concepção e adoção, como a redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão 
fiscal a dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, eficiência e celeridade 
às atividades de tributação e arrecadação. Ação conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada im-
procedente. (ADI 1851, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2002, DJ 
22-11-2002 PP-00055 EMENT VOL-02092-01 PP-00139 REPUBLICAÇÃO: DJ 13-12-2002 PP-00060)”

Ocorre que a Suprema Corte, ao reapreciar a matéria recentemente no julgamento do Recurso 
Extraordinário n.º 593.849/MG, datado em 31/03/2017, submetido à sistemática da repercussão geral, 
sob o fundamento de que a garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição 
tributária progressiva, fixou tese jurídica nova (Tema 201) no sentido de que “É devida a restituição 
da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime 
de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumi-
da”. Veja-se a íntegra da ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO 
SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁ-
RIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE 
DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. 
ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDEN-
TE. ADI 1.851. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É de-
vida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da ope-
ração for inferior à presumida”. 2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza 
a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas 
do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 3. O princípio da praticidade tributária não 
prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os 
princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura 
de neutralidade fiscal do ICMS. 4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não 
deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transfor-
mar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da 
Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição 
se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente 
da forma como antecipadamente tributado. 6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na 
ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo 
entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemáti-
ca da repercussão geral. 7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 
6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação 
conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indi-
gitado. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 593849, Relator(a):   Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 30-03-2017 PUBLIC 31-03-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-068 DI-
VULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)

Segundo o Relator, Ministro Edson Fachin, “uma interpretação restritiva do § 7º do artigo 
150 da Carta Constitucional, para fins de legitimar a não restituição do excesso, representaria in-
justiça fiscal inaceitável em um Estado Democrático de Direito, fundado em legítimas expectativas 
emanadas de uma relação de confiança e justeza entre Fisco e Contribuinte. Em suma, a restituição 
do excesso atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, tendo em conta a não ocorrên-
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cia da materialidade presumida do tributo.”
Ainda no mesmo julgado, diante da alteração parcial do entendimento anteriormente firmado 

na ADI 1.851/AL, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do precedente, nos termos propos-
tos pelo Relator:

“Proponho que o precedente que aqui se elabora, deva orientar todos os litígios judiciais pendentes, 
por isso submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do 
pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em 
conta o necessário realinhamento das Administrações Fazendárias dos Estados-membros e do sistema 
judicial como um todo. Eu decidi por esta Suprema Corte. Ou seja, para evitar surpresas ou efeitos que 
não vão ao encontro do maior interesse público, quer da Administração, quer mesmo dos contribuin-
tes, eu estou, portanto, sugerindo isto: que é a dimensão de apanhar os casos que estão submetidos à 
sistemática da repercussão geral, e, com isso, obviamente, evitamos qualquer abertura de porta para 
eventuais ações rescisórias ou para pretensões que não tenham sido judicializadas, isto está fora da 
nossa decisão.”

Depreende-se que a possibilidade de restituição do tributo pago a maior se dará apenas nos 
processos que já haviam sido ajuizados, e nas operações futuras, assim consideradas aquelas ocorri-
das a partir da fixação da tese, nos estritos moldes do que restou decidido pelo STF.

Entretanto, registra-se que em sede de Mandado de Segurança, o requerimento de pagamen-
to das restituições tributárias anteriores à impetração é vedado em face da  Súmula 271 do STF, in 
verbis: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período 
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Neste diapasão, tem-se que o presente mandamus foi impetrado em 20/09/2017 e somente a 
partir desta data é possível a aplicação do precedente.

A corroborar o entendimento ora adotado, traz-se à baila o seguinte precedente deste Egrégio 
Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRES-
SIVA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA 
AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS AO MANDADO 
DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRES-
CRIÇÃO. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIOR QUANDO 
A EFETIVA BASE DE CÁLCULO FOR INFERIOR À PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. PRECE-
DENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. A preliminar de inade-
quação do mandamus não merece prosperar, haja vista que quando do julgamento do RE 593849 
(19/10/2016), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgado de forma a orientar todos 
os litígios judiciais pendentes de julgamento, bem como os futuros após a fixação do entendimento. 
Considerando que o objeto do MS abrange apenas a restituição das possíveis parcelas posteriores à 
data da impetração (09/02/2017), não há que se falar em inadequação da ação mandamental. O Supe-
rior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessário o esgotamento da 
via administrativa para a impetração do mandado de segurança. Preliminar de ausência de condições 
da ação rejeitada. In casu, a decisão recorrida limitou-se a determinar que a autoridade impetrada 
se abstivesse de impedir a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição 
tributária progressiva, de forma que o efeito patrimonial mostra-se reflexo à demanda. Preliminar de 
impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais ao MS rejeitada. O impetrado confunde a ilegi-
timidade passiva com o interesse material em jogo, posto que a existência, ou não, de ilegalidade no 
ato, ou eventual averiguação de direito líquido e certo, consistem em questões ligadas ao mérito da de-
manda, e como mérito deverão ser decididas. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ-BA, 
é possível inferir que dentre as atribuições do Gerente de Arrecadação do ICMS recai a obrigação de 
gerir os valores em cobrança administrativa e judicial, justificando assim figurar no polo passivo da 
demanda. Preliminar rejeitada. Diz-se que está presente o interesse de agir quando o autor tem a ne-
cessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está 
sendo resistido pela parte ex adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou 
seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore sua condição jurídica. No presente 
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caso, o interesse de agir mostra-se indubitável, vez que acaso obtenha sucesso na demanda o valor pago 
a maior a título de ICMS lhe será restituído, cristalizando assim a inegável melhora em sua condição 
jurídica. Preliminar rejeitada. Não há que se falar em prescrição na hipótese, uma vez que o objeto da 
decisão é a restituição da diferença do ICMS das eventuais parcelas futuras, posteriores à impetração. 
Preliminar rejeitada. O instituto da substituição tributária progressiva consiste na substituição das 
pessoas ocupantes das posições posteriores das cadeias de produção e circulação, por aquelas que 
ocupam as posições anteriores nessas mesmas cadeias, no dever de pagar o tributo, de forma que todo 
o tributo da cadeia produtiva é recolhido pelo ocupante da posição inicial na cadeia, calculado sobre o 
valor pelo qual se presume que a mercadoria será vendida ao consumidor final. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RE 593849, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese jurídi-
ca no sentido de que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo 
efetiva da operação for inferior à presumida” (Tema 201). A decisão recorrida mostra-se alinhada ao 
precedente obrigatório firmado pelo STF, inexistindo mácula a ser reparada, justificando assim a sua 
integral manutenção (TJ-BA - AI: 00078544020178050000, Relator: Mário Augusto Albiani Alves 
Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2017)”

No mesmo sentido vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. ART. 1.040, II DO CPC/2015. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FREN-
TE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE 
DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, § 7o. DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA PELO STF (RE 593.849/MS). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO JULGADO. 
RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMEN-
TO. 1. O STF ao apreciar o RE 593.849/MS entendeu ser devida a restituição da diferença do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária 
para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2. Assim, como o acór-
dão proferido por esta Corte está em dissonância com o entendimento do STF, há que se realizar o juízo 
de retratação. 3. Recurso Especial do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimen-
to. (STJ - REsp: 687113 RS 2004/0140420-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Data de Julgamento: 05/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”
“TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBU-
TÁRIA “PARA FRENTE”. ART. 10 DA LC 87/1996, C/C O ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. VALOR DA OPERAÇÃO MENOR QUE O PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBI-
LIDADE. DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.849/MG. ADEQUAÇÃO. ART. 1.040, II, DO 
CPC/2015. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 166 DO CTN. 1. A controvérsia veiculada 
nos autos diz respeito à possibilidade de restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária progressiva se a base de cálculo real da operação for inferior à presumida. 2. 
Este Tribunal Superior, com suporte no resultado do julgamento da ADIn 1.851-4/AL, entendia que, à 
luz do comando contido no § 7º do art. 150 da CF/1988, que o contribuinte tem direito à restituição dos 
valores recolhidos em regime de substituição tributária progressiva apenas quando o fato gerador não 
se realizar, afastada a possibilidade de compensação de eventuais excessos ou faltas, em face do valor 
real da operação substituída. 3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do 
RE 593.849/MG, em repercussão geral (Tema 201/STF), firmou tese de que “é devida a restituição da 
diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 
4. Registre-se, no entanto, que a jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os tributos ditos 
indiretos sujeitam-se, em caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pres-
supostos previstos no art. 166 do CTN. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá 
provimento, devendo, no entanto, ser observado o disposto no art. 166 do CTN. (STJ - RMS: 27049 PE 
2008/0125714-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUN-
DA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2018)”

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e no mérito, CONCEDER 
PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, determinando que os impetrados se abstenham 
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de impedir a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária 
progressiva, nas hipóteses em que a base de cálculo da operação final for inferior à presumida pelo 
Fisco, consoante Acórdão proferido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 593.849/MG (Tema 201), 
devendo os eventuais efeitos patrimoniais observar a data da impetração deste writ.

*****

(TJBA – Agravo Interno nº 0060255-14.1997.805.0001. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Maria 
da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 10/04/2019)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGA 
SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITU-
RA DA AÇÃO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N°. 118/2005. DESPACHO 
INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIO-
NAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLI-
DADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO 
DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DES-
NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA ATRAVÉS DE RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Da detida análise da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de 
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n°. 1100156/RJ, tema 134, verifi-
ca-se que inexistem as mencionadas violações ao art. 174 do Código Tributário Nacional 
e ao art. 219 do CPC/73 em relação à decretação da prescrição do débito fiscal de ofício.
II. Frise-se, ademais, que o despacho inicial do magistrado não interrompe a prescri-
ção, no presente caso, uma vez que o ato judicial foi proferido antes do evento da Lei 
Complementar n°. 118/2005.
III. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, 
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 0060255-14.1997.805.0001, da 

Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente, o ESTADO DA BAHIA e 
a PROPAN PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA em desfavor da decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial interposto.
Em suas razões de agravo interno, o recorrente sustentou que “o art. 8°, § 2°, da Lei de Exe-

cuções Fiscais, lei especial aplicável para ações desta espécie, prescreve causa interruptiva da pres-
crição tributária semelhante ao CTN, ao estabelecer que o despacho do juiz, que ordenará a citação, 
interrompe a prescrição. Mister se faz relembrar que havia um conflito evidente entre os dispositivos 
mencionados, isso antes da alteração da Lei Complementar 118/2005, pois na redação anterior do 
inciso I do art. 174 do CTN somente com a citação válida é que ocorria a interrupção.”

Salientou, ademais, que “poderá o juiz decretar a prescrição sem a oitiva da exequente ape-
nas quando a execução for ajuizada extemporaneamente, após o transcurso do prazo dos cinco anos 
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contados da data da efetiva constituição do crédito tributário, não se aplicando a hipótese do pará-
grafo 4° do art. 40 da LEF, pois, neste caso, não existe a obrigação de se intimar a Fazenda Pública. 
(…). Assim sendo, repita-se, apenas depois de ouvida a Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício, 
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, na hipótese do novo parágrafo 4° do 
art. 40 da LEF, acrescentado pela Lei Federal 11.051/04.”

Diante de tais considerações, pugnou pela reforma do acórdão recorrido.
O recorrido não apresentou contrarrazões.

VOTO
Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Da detida análise da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n°. 1100156/RJ, tema 134, verifica-se que inexistem as 
mencionadas violações ao art. 174 do Código Tributário Nacional e ao art. 219 do CPC/73 em relação 
à decretação da prescrição do débito fiscal de ofício, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARA-
ÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, 
com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida 
da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, 
somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as 
Turmas da 1ª Seção.
2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 
08/08. (STJ – 1ª Seção, REsp n°. 1100156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 10.06.2009, 
publicado em 18.06.2009).

Frise-se, ademais, que o despacho inicial do magistrado não interrompe a prescrição, no pre-
sente caso, uma vez que o ato judicial foi proferido antes do evento da Lei Complementar n°. 118/2005. 
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 
FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO DO DEVEDOR QUE SE EFETIVOU DE-
POIS DE MAIS DE 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESPACHO ORDINATÓRIO DA 
CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005 QUE ALTEROU O ART. 174, I DO CTN. 
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁ-
RIO. QUESTÃO CUJA SOLUÇÃO EXIGE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS 
REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA: RESP. 999.901/RS E RESP. 1.102.431/RJ, REL. MIN. 
LUIZ FUX. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA BAHIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão objurgado está em consonância com o entendimento desta egrégia Corte, uma vez que a 1a. 
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo de contro-
vérsia, realizado em 13.5.2009, da relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento de que 
a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de 
interromper a prescrição, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, mas 
desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Quanto à alegada desídia do Poder Judiciário para efetivar a citação, inviável a sua análise, pois 
demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é descabido em sede de Recurso 
Especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno do ESTADO DA BAHIA a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 977.200/BA, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, 
DJe 19/04/2018)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a 
decisão recorrida em todos os seus termos.
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*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0003324-90.2017.8.05.0000). Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 30/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁ-
RIO. ICMS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MERCADORIAS 
PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO UTILIZADOS 
PARA USO/CONSUMO PRÓPRIO OU COMO INGREDIENTES DOS PRO-
DUTOS QUE COMERCIALIZA. TRIBUTO COBRADO DE FORMA ANTE-
CIPADA EM CONTRARIEDADE AO ART. 12-A DA LEI 7.014/1996. CONJU-
GADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA OS ELEMENTOS AUTORIZADORES 
DA CONCESSÃO DA MEDIDA REQUERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO 
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e em declarar 
prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Tratam os autos de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela 

recursal, interposto pela Esse Alimentar Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, contra decisão pro-
ferida pelo Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de 
Segurança 0535752-02.2016.8.05.0001.

Informa ser exploradora do ramo de Alimentos e que costumeiramente adquire produtos para 
uso e consumo, a exemplo de bandejas, potes, pratos, talheres, uniformes para funcionários, detergen-
tes, produtos de limpeza, dentre outros, que não são objeto de comercialização, não ocasionado, pois, 
o fato gerador do ICMS, o que torna indevido o seu pagamento antecipado.

Salienta que o mesmo ocorre com itens utilizados como ingredientes, tais como batatas, quei-
jos, presuntos, molhos, farinha e óleos, que são transformados em produtos novos, não sendo a aqui-
sição para fins de comercialização direta.

Ingressou, desta forma, com Ação Mandamental visando a concessão de uma tutela que obrigue os 
Impetrados – Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia – a cumprirem o art. 12-A, 
da Lei Estadual 7.014/1996, abstendo-se de cobrar o ICMS antecipado referente às mercadorias adquiridas 
de outras unidades da Federação, utilizadas para uso/consumo próprios ou como ingredientes.

Esclarece que o pedido formulado liminarmente naquela Demanda foi indeferido, o que mo-
tivou a interposição do presente Recurso, visando a obtenção de um provimento que determine ao 
Estado da Bahia a abstenção de cobrança do ICMS antecipado relativo às mercadorias adquiridas pela 
Recorrente de outros Estados da Federação, que não se enquadrem no art. 12-A, da Lei 7.014/1996, 
especificamente aqueles utilizados para uso/consumo próprio ou como ingredientes na elaboração dos 
produtos que comercializa.

O Agravo foi interposto tempestivamente.
O preparo foi devidamente realizado (fls. 316/317).
Em despacho de fl. 320, determinei que fossem abertas vistas ao Agravado, antes de proceder 

ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal.
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O Estado da Bahia apresentou contrarrazões (fls. 324/332), suscitando inicialmente a invia-
bilidade de que sejam atribuídos efeitos patrimoniais, através do mandamus, relativos a período 
anterior à impetração.

Suscitou também preliminar de ilegitimidade passiva do Superintendente de Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, argumentando que o pedido da Agravante 
deveria ser direcionado ao Inspetor Fazendário, que é quem detém a competência para realizar o lan-
çamento do crédito.

Defendeu, no mérito, a legalidade e a constitucionalidade da antecipação parcial do ICMS.
Pelo mesmo motivo, informa que inexiste direito líquido e certo da Impetrante, ora Agravante, 

na medida em que, segundo as suas razões, a leitura atenta do julgado constante na ADIN 3426-0/
BA, que teve por objeto justamente o art. 12-A, da Lei n.º 7.014.96, em debate nestes autos, permite 
concluir que a dicção desse dispositivo legal deve ser entendida à luz dos preceitos constitucionais 
insculpidos no art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88.

Ainda segundo a narrativa das contrarrazões, o influxo das normas constitucionais autoriza a 
cobrança da antecipação parcial mesmo quando as mercadorias sejam adquiridas em outras unidades 
da federação para consumo pelo contribuinte/destinatário.

Defendeu, deste modo, que não encontravam-se conjugados na Demanda de origem a fumaça 
do bom direito e o perigo da demora, hipótese que deveria ensejar o indeferimento do pedido formu-
lado liminarmente.

Analisando monocraticamente a questão, optei por deferir o pedido de antecipação da tutela 
recursal (fls. 334/337), para compelir o Agravado a abster-se de cobrar o ICMS antecipado referente 
às mercadorias adquiridas pela Recorrente, de outras unidades da Federação, que não se enquadram 
no art. 12-A, da Lei 7.014/1996, notadamente aquelas utilizadas para uso/consumo próprios ou como 
ingredientes na elaboração dos produtos que comercializa.

Contra a referida decisão foi interposto pelo Estado da Bahia o Agravo Interno de fls. 348/350, 
no qual pleiteia a revogação da decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas pela Esse Alimentar às fls. 355/363, 
pleiteando a manutenção do julgado, a rejeição das razões do Agravante e a condenação da Fazenda 
Pública ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em petição colacionada às fls. 378/382, a Esse Alimentar impugnou a preliminar suscitada no 
bojo das contrarrazões do Estado da Bahia, requerendo a sua rejeição.

O Ministério Público apresentou o Parecer juntado às fls. 387/399, opinando pela rejeição da 
preliminar e pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente confirmação 
da decisão monocrática proferida no bojo deste Recurso.

Consta ainda à fl. 344 o Ofício n.º 54/2017, no qual o Juízo a quo encaminhou informações 
sobre os atos praticados na Demanda de origem.

VOTO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Esse Alimentar Comércio de Alimentos e 

Bebidas Ltda, visando a concessão de uma tutela que obrigue os Impetrados, ora Recorridos, a cum-
prirem o art. 12-A, da Lei Estadual 7.014/1996, abstendo-se de cobrar o ICMS antecipado referente 
às mercadorias adquiridas de outras unidades da Federação, utilizadas para uso/consumo próprios ou 
como ingredientes.

Cumpre-me, antes de adentrar ao mérito da discussão, apreciar a preliminar suscitada pelo 
Estado da Bahia.

Preliminar – Da ilegitimidade passiva do Superintendente de Administração Tributária.
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Pontuo inicialmente que a referida autoridade apontada como coatora é a responsável pelo 
planejamento, controle e fiscalização das atividades finalísticas da Secretaria Estadual da Fazenda, 
podendo exercer, assim, para todos os efeitos, a representação do órgão em Juízo, conforme Decreto 
n.º 18.874/2019, que aprovou o Regimento Interno da SEFAZ.

Embora não seja o Superintendente o responsável direto pelos atos relativos ao lançamento e 
exigência do recolhimento do tributo, pode ele evitar a ocorrência do prejuízo alegado na Demanda de 
origem, através da expedição das recomendações necessárias ao setor competente, para cumprimento 
da ordem emanada do mandamus.

Neste sentido, assim vem manifestando-se este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIAS PRELIMINAR E DE MÉRITO 
DECIDIDAS À LUZ DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E SUMULADA DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDA-
MENTOS APTOS A MODIFICAR O JULGADO UNIPESSOAL.
1. Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria da encampação 
ao mandado de segurança quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo 
hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impug-
nado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) 
manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas (Precedente da Primeira Seção: MS 
12.779/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 13.02.2008, Dje 03.03.2008).
No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado contra o Superintendente da Admi-
nistração Tributária, que é superior hierárquico do Inspetor Fazendário “a quem o Estado da 
Bahia, agravante, atribui legitimidade passiva. A autoridade apontada como coatora, portanto, 
possui poderes para rever os atos praticados pelo Inspetor Fazendário, seu subordinado, o que 
lhe confere legitimidade para o pólo passivo da ação mandamental.
(omissis)
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(Agravo Regimental 0040474-59.2004.8.05.0001/50000, Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS 
ZARIF, Publicado em: 16/11/2012) (grifei)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
NEGATIVA DE HABILITAÇÃO CADASTRAL DO IMPETRANTE PARA DIFERIMENTO DO 
ICMS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA POSTULADA NA EXORDIAL DO MAN-
DAMUS. APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE VERTENTE, DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
DO STF NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO PODER PÚBLICO IMPOR RESTRIÇÕES 
AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL, QUANDO UTI-
LIZADAS COMO MEIO DE COERÇÃO INDIRETA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (RE 
576320 AgR). IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA REGRA DESCRITA 
NO ART. 345, §3º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.284/1997 (REGULAMENTO DO ICMS/1997), 
SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 111, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊN-
CIA DE FUNDAMENTAÇÃO, E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SUPERIN-
TENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA-
DO DA BAHIA. REFORMA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
(omissis)
V - Não merece prosperar a preliminar arguida pelo ESTADO DA BAHIA de ilegitimidade 
passiva ad causam do Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia (autoridade apontada como coatora), sob o argumento de que a autoridade 
legitimada seria o Inspetor Fazendário da circunscrição do contribuinte, consoante o Decreto nº 
7.921/2001.
VI - Na hipótese vertente, resta claro que o Superintendente de Administração Tributária possui 
sim legitimidade passiva ad causam, haja vista ser autoridade hierarquicamente superior ao 
Inspetor Fazendário da circunscrição do contribuinte/Apelado, de modo que, no âmbito da Se-
cretaria da Fazenda do Estado da Bahia, dispõe de poder decisório na fiscalização dos créditos 
fiscais devidos ao Ente Estatal.
VII - Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já assentou o entendimento 
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que “o mandado de segurança foi impetrado contra o Superintendente da Administração Tributária, 
que é superior hierárquico do Inspetor Fazendário“ a quem o Estado da Bahia, agravante, atribui legiti-
midade passiva. A autoridade apontada como coatora, portanto, possui poderes para rever os atos pra-
ticados pelo Inspetor Fazendário, seu subordinado, o que lhe confere legitimidade para o pólo passivo 
da ação mandamental” (omissis) Rejeitada, portanto, a preliminar arguida de ilegitimidade passiva ad 
causam do Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.
(omissis)
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Apelação 0135576-11.2004.8.05.0001, Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publica-
do em: 31/08/2016) (grifei)

De acordo com os ensinamentos jurisprudenciais citados, firmou-se neste Tribunal o en-
tendimento de que o Superintendente de Administração Tributária tem competência para ratificar 
eventual ilegalidade praticada por seus subordinados, tais como inspetores fazendários, justifican-
do-se, assim, a sua indicação para figurar no polo passivo do mandamus, cujo objeto é questionar 
a legalidade da antecipação tributária nas operações interestaduais realizadas pela Impetrante/
Recorrente. (TJBA, Apelação 0042846-39.2008.8.05.0001, Relatora: Maria da Purificação da Silva, 
Publicado em: 08/08/2018)

Feitas estas ponderações, rejeito a prefacial suscitada pelo Estado da Bahia, por não vislum-
brar no presente caso a ocorrência de ilegitimidade do Superintendente de Administração Tributária 
para figurar no polo passivo da Ação Mandamental.

Do Mérito.
Antes de aprofundar o estudo das questões trazidas pela Recorrente, convém destacar que 

de acordo com a sistemática do atual Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 
resultado útil do processo (ex vi do art. 300, do CPC).

Nas palavras de Daniel Amorim6

o Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento 
para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, 
tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da exis-
tência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a 
respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela 
cautelar e de tutela antecipada.
(omissis)
A redação do art. 299, caput, do Novo CPC aparentemente dá grande poder ao juiz para decidir a respeito 
do convencimento ora analisado. Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade 
de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se 
convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de 
provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, 
ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

Lecionando sobre o tema, Fredie Didier7

a probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 
existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

6.  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 476.
7. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13. ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2018, pp. 656-658. 
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O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que 
foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau 
de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa 
narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção 
dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (grifos no original)

Citando Daniel Amorim, Fredie Didier89

um dado não pode ser esquecido: a existência de prova não conduz necessariamente a um juízo de 
verossimilhança e ao acolhimento do pedido; e o juízo de verossimilhança não decorrente necessa-
riamente dos atos probatórios.
De um lado, nem sempre a prova dos fatos implicará o acolhimento da pretensão – ainda que em ca-
ráter provisório. É o que se dá, por exemplo, quando os fatos, ainda que devidamente corroborados, 
não se subsomem ao enunciado normativo invocado, ou, ainda, que juridicizados, não geram os efeitos 
jurídicos desejados. E mais, ainda que provados e verossímeis os fatos trazidos pelo requerente, pode 
o requerido trazer prova pré-constituída de fato novo, extintivo, modificativo ou impeditivo do direito 
deduzido, invertendo, pois, a verossimilhança.
De outro lado, nem sempre a verossimilhança advirá de prova. Na forma do art. 300 do CPC, basta que haja 
“elementos que evidenciem a probabilidade” do direito. Poderá assentar-se, por exemplo, em fatos incontro-
versos, notórios ou presumidos (a partir de máximas de experiência, por exemplo), ou decorrentes de uma 
coisa julgada anterior, que serve com fundamento da pretensão (efeito positivo da coisa julgada). (grifei)

Segundo o escólio de Pedro Lenza1011

o mandado de segurança pode ser repressivo de ilegalidade ou abuso de poder já praticados, ou preventi-
vo, quando estivermos diante de ameaça a violação de direito líquido e certo do impetrante. Muitas vezes, 
pra evitar o perecimento do objeto, o impetrante poderá solicitar concessão de liminar.
Nos termos do art. 7.º, da Lei n. 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o 
ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar 
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (grifos no original)

Considerando os ensinamentos acima, esclareço que fundamentou a Agravante o seu pedido 
em suposta inobservância pelo Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, de 
regra preconizada no art. 12-A, da Lei 7.014/1996, que trata do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação (ICMS), e dá outras providências, que assim dispõe:

Art. 12-A. Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de comercialização, será exigida an-
tecipação parcial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de 
apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no inciso III 
do art. 23, deduzido o valor do imposto destacado no documento fiscal de aquisição.

Referida regra legal dispõe que é necessária a conjugação de três requisitos para que o contri-
buinte seja obrigado a adimplir antecipadamente o ICMS, a seguir enumerados:

1. Aquisição de mercadorias;

8. 
9. pontua ainda que Idem, ibidem, pp. 685/686. 
10. 
11. pontua ainda que  LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.265 
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2. Operações tributárias em âmbito interestadual;
3. Destinação das mercadorias à comercialização.

No caso em apreço, noticia a Agravante que embora adquira mercadorias para comercializa-
ção, também adquire outras para uso próprio, além de ingredientes que são utilizados para a elabora-
ção dos produtos que comercializa.

As notas fiscais colacionadas às fls. 135/137 demonstram a cobrança antecipada de ICMS 
sobre itens que efetivamente são ingredientes dos produtos comercializados pela Agravante, e tam-
bém sobre bens que são utilizados por empregados em sua atividade, a exemplo de uniformes e 
itens de vestuário.

O tema em apreço já foi objeto de deliberação por esta Corte, no julgamento da Apelação Cível 
0388879-72.2012.8.05.0001, sendo firmado o entendimento materializado na seguinte Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO 
DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LEI ESTADU-
AL N. 7014/96. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA EM ICMS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO 
NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE 
CONSTATADA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENUNCIADO N. 213 DA SÚMULA DO 
STJ. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL AUTORIZADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. 
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO E APELO DA CONTRIBUIN-
TE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prefacial de ilegitimidade passiva ad causam não merece prosperar, uma vez que o Superin-
tendente de Administração Tributária do Estado da Bahia é o responsável hierarquicamente por 
atos de cobrança dos seus subordinados, tendo o poder de revê-los, daí porque tem legitimidade 
para figurar no polo passivo de mandado de segurança que questiona a atividade de cobrança an-
tecipada de ICMS.
2. O art. 12-A da Lei Estadual n. 7014/96, ao tratar da antecipação tributária em ICMS, previu os se-
guintes requisitos: (i) aquisição de mercadorias; (ii) operações tributárias em âmbito interestadual; e 
(iii) destinação das mercadorias à comercialização. Faz-se imprescindível que haja o preenchimento 
concomitante desses requisitos para que o Estado tenha a legitimidade para exigir a antecipação do 
pagamento do ICMS.
3. In specie, os produtos adquiridos pela impetrante em outro ente federativo não se destinam diretamente 
à comercialização, mas sim a uso diverso interno (uso comum da empresa ou transformação em novos pro-
dutos), daí porque não há o enquadramento na hipótese do art. 12-A da Lei Estadual citada.
4. Desse modo, evidente que a conduta estatal não possui amparo legal, sendo corretamente conside-
rada ilegal pela sentença de base, com consequente (i) decretação de nulidade dos autos de infração 
colacionados, (ii) cancelamento dos lançamentos indevidamente realizados e (iii) determinação ao 
ente estatal para que se abstenha de cobrar o tributo antecipadamente quando não haja o preenchimen-
to dos requisitos legais.
5. Na linha do enunciado n. 213 da Súmula do STJ, “o mandado de segurança constitui ação adequa-
da para a declaração do direito à compensação tributária”, sendo que a própria Corte Cidadã possui 
entendimento pacífico de que, na forma do art. 170 do CTN, a compensação administrativa só será 
concedida judicialmente quando haja Lei Estadual autorizando a sua ocorrência.
6. No caso do Estado da Bahia, a Lei Estadual n. 7014/96 prevê a possibilidade de compensação tribu-
tária, razão pela qual o pleito da impetrante possui procedência, devendo ser declarado o seu direito à 
referida compensação.
(Apelação 0388879-72.2012.8.05.0001, Relator(a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, 
Publicado em: 18/03/2015)

A análise dos autos revela que efetivamente está sendo cobrado pelo Agravado, de forma an-
tecipada, o ICMS sobre bens não contemplados no art. 12-A, da Lei 7.014/1996, na medida em que 
tratam-se de mercadorias adquiridas para uso próprio ou como ingredientes dos produtos comercia-
lizados pela Agravante.

Formei convencimento, em oportunidade anterior, sobre a necessidade de deferir liminarmen-
te o pedido formulado pela Agravante, por entender que encontram-se conjugados no presente caso 
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os elementos autorizadores da concessão, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou 
risco ao resultado útil do processo.

Reapreciando a questão, após devidas manifestações das partes e Parecer da Procuradoria 
Geral de Justiça, continuo convencido sobre a necessidade de manter a decisão antecipatória da tutela.

Do Agravo Interno.
Face à resolução da questão trazida no Agravo de Instrumento, encontra-se prejudicada a aná-

lise do Agravo Interno de n.º 0003324-90.2017.8.05.0000/50000.

Conclusão.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de CONHECER 

E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pela Esse Alimentar Comércio de 
Alimentos e Bebidas Ltda, para deferir o pedido de antecipação da tutela formulado na origem, para 
o fim de compelir o Agravado a abster-se de cobrar o ICMS antecipado referente às mercadorias ad-
quiridas pela Recorrente, de outras unidades da Federação, que não se enquadram no art. 12-A, da 
Lei 7.014/1996, notadamente aquelas utilizadas para uso/consumo próprios ou como ingredientes na 
elaboração dos produtos que comercializa.

Pelas mesmas razões aqui expostas, declaro prejudicada a análise do Agravo Interno n.º 
0003324-90.2017.8.05.0000/50000.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0024265-61.2017.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 25/03/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRU-
MENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. PRE-
LIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APRE-
SENTAÇÃO DE ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A DECISÃO PROFERIDA. 
PRELIMINAR REJEITADA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE-
RIVADOS DE PETRÓLEO. CONVÊNIO 110/2007. INCIDÊNCIA DO IMPOS-
TO SOBRE O ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL E SOBRE O 
BIODIESEL. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE COBRANÇA PELO ESTA-
DO DE ORIGEM E NÃO PELO ESTADO DESTINATÁRIO. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Na situação em escopo, tem-se que o recurso apresentado não se mostra inadmissí-
vel. Da detida análise das razões de agravo observa-se que os argumentos do recorren-
te discutem a matéria tratada na decisão agravada, desvelando-se, portanto, adequado 
para julgamento. Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar arguida.
II. No mérito, extrai-se dos autos que se trata agravo de instrumento contra decisão 
proferida no Mandado de Segurança n°. 0540826-03.2017.805.0001 impetrado por Total 
Distribuidora contra ato do Diretor da DARC acerca da exigência de nova modalidade 
de recolhimento tributário trazido pelo Convênio 54 de 8 de julho de 2016 nas operações 
comerciais referente ao Álcool Etílico Anidro Combustíveis-AEAC acrescido à Gasolina 
A para produção de Gasolina C e ao B100 acrescido de óleo diesel.
III. No caso, verifica-se a legalidade no proceder adotado pelo douto magistrado de 
base, uma vez que o Convênio 54 de 8 de julho de 2016 que alterou o convênio ICMS 
2017 confronta os princípios da estrita legalidade tributária e reserva legal ao criar uma 
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modalidade de recolhimento de exação feito por meio do aumento do valor do ICMS 
complementar.
IV. Da detida análise do Convênio n°. 110/2007 – legislação aplicável aos casos de 
ICMS para o controle de operações interestaduais com combustíveis derivados de pe-
tróleo e álcool etílico anidro combustível –, verifica-se que a operação interestadual 
com combustíveis derivados de petróleo são imunes, uma vez que a técnica de tribu-
tação utilizada é de substituição tributária para frente. A técnica utilizada para esta 
tributação é a de cobrança antecipada. Entretanto, o produto da arrecadação deve ser 
direcionado integralmente para o Estado em que for consumido o combustível.
V. Em síntese, pode-se dizer que na venda interestadual do álcool etílico anidro combustí-
vel e do biodiesel, o recolhimento do ICMS é postergado, devendo o montante devido ser 
repassado ao Estado de origem do produto. Havendo comercialização interestadual de deri-
vados de petróleo, o ICMS é direcionado ao ente federado onde será consumido o produto.
VI. Compulsando-se as notas fiscais apresentadas, observa-se que o Estado da Bahia 
cobrou ICMS do álcool etílico anidro combustível e do biodiesel que deveriam ser 
pagos ao Estado de origem dos produtos e não cobrados pelo Estado destinatário dos 
produtos, o que revela, in initio littis, a fumaça do bom direito em favor do agravado.
VII. Assim, correto o entendimento aludido pela douta Procuradoria de Justiça que 
se pronunciou no sentido de que “a documentação que instrui o presente instru-
mento confere verossimilhança à tese mandamental, pois dela vislumbra-se ilegal 
e ilegítima a cobrança a que está sujeita a agravada por força do Convênio 110/07, 
com redação dada pelo Convênio 54/16: (i) seja porque todo o ICMS da cadeia já 
foi pago por substituição tributária (havendo bis in idem e afronta ao mecanismo 
adotado para a tributação única); (ii) seja porque, como reconhece expressamente 
o Estado da Bahia o ato infralegal questionado impõe ônus tributário à agravada, 
o qual ‘equivale, em valor, ao montante de imposto que anteriormente era cobrado 
das Distribuidoras por meio do estorno de crédito, tributação que foi rechaçada 
pelo STF, na ADI 4171’ (fl. 06v). Noutro passo, resta caracterizado o perigo da 
demora, sobretudo porque a empresa agravada encontra-se na iminência de grave 
prejuízo e na probabilidade de dano caso continue sendo compelida a estornar o 
crédito tributário do ICMS, conforme descrito no Convênio ICMS 54/16.” (GOIS, 
Miria Valença. Parecer Ministerial n°. 6963/2018)
VIII. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de 
REJEITAR a preliminar arguida e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 0024265-

61.2017.805.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente, o 
ESTADO DA BAHIA e TOTAL DISTRIBUIDORA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida e NEGAR 
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a deci-

são prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que 
concedeu a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores exigidos de “ICMS 
Complementar”, relativo ao biocombustível (EAC e B100) comercializado pela autora.
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Irresignado o Agravante alegou que convênio ICMS 08/16 foi pensando para suprir uma la-
cuna criada no Convênio 110/07 a partir da decisão prolatada na ADI4171, cujos efeitos passaram a 
vigorar a partir de 22/02/2016 em face do efeito modular (06 meses contados a partir da data de publi-
cação do respectivo Acórdão) dado à sentença prolatada pelo STF.

Sinalizou que o propósito das novas regras introduzidas pelo Convênio 08/16, sem dúvida, foi 
fazer com que os Estados remetentes das misturas (gasolina C e Diesel B) em operações interestadu-
ais deixassem de assumir o ônus do repasse aos Estados destinatários no valor equivalente ao ICMS 
devido aos Estados de onde vieram o Alcool anidr-AEAC e do B100.

Ventilou que diante da nova sistemática construída a partir do advento do Convênio 08/16, 
os únicos que saíram prejudicados foram os Estados destinatários das misturas, visto que passaram 
a receber (por meio de repasse das Refinarias) um valor menor de ICMS, quando as misturas eram 
remetidas para seus respectivos territórios, face ao disposto no citado §10 da cláusula vigésima quinta 
do Convênio 110/07, posteriormente revogado pelo Convênio 54/16. Requereu a concessão do efeito 
suspensivo da decisão e por fim, a cassação definitiva da decisão impugnada.

Em despacho proferido a fl. 135, restou postergada a análise do pleito liminar, determinando-
-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de lei e a notificação 
do eminente magistrado singular para prestar informações.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões às fls. 141/173, alegando, preli-
minarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refutou os argumentos do recorren-
te e pugnou pelo improvimento do recurso.

Notificado, o eminente Magistrado Singular não apresentou informações, conforme certi-
dão de fl. 223.

Em decisão proferida às fls. 224/226, restou indeferido o pedido de concessão do efeito 
suspensivo.

VOTO
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida 

pelo agravado nas suas contrarrazões.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconfor-

mismo, contrastando com a decisão recorrida com outros argumentos a fim de devolver ao Tribunal 
matéria que possibilite a reforma da decisão impugnada.

A dialética contida no processo determina que o recorrente indique os motivos que tenha 
como finalidade modificar a decisão, expondo os fatos e fundamentos de direito a uma nova decisão.

Com efeito, segundo esse princípio, não basta que o recorrente manifeste a sua inconformida-
de com o provimento jurisdicional proferido, ele deve impugnar de forma específica os fundamentos 
da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito que fundamentem o seu pedido de reforma.

Neste diapasão, traz-se à baila o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - APELAÇAO CÍVEL - PRELIMINAR DE DIALE-
TICIDADE - REJEITADA - RETIRADA DE TRAILLER QUE SE ENCONTRAVA EM ÁREA SU-
POSTAMENTE IRREGULAR E POR AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIO-
NAMENTO - SITUAÇÃO QUE NAO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA - INTERDIÇÃO 
E DEMOLIÇÃO - REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO OBSERVAÇÃO - SENTEN-
ÇA QUE APRESENTA VÍCIOS - CASSAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - POSSIBILIDADE.
I - Da análise da apelação e da réplica, observar-se-á que ambas apresentam-se diferentes em muito 
e, mais ainda, que a peça recursal combateu-se os termos da sentença, assim, apresenta-se dialético o 
presente recurso.
II - O Município ao interditar e retirar o trailler do local onde se encontrava, sob a alegação de que o 
mesmo não possuía o Alvará de Localização e Funcionamento e, ainda, alegando que o mesmo encon-
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trava-se em logradouro público, há de ser melhor analisado, eis que tais questões não restaram devi-
damente comprovadas nos autos, assim, a sentença ao acolher a tese do ente municipal apresentou-se 
viciada, fazendo-se necessária sua cassação, a fim que os autos retorne à instância primeva para que 
maiores esclarecimentos acerca dos pontos aduzidos, o que se dará com a produção de prova pericial, 
testemunhal e possivelmente documental.
III - Tal medida afigura-se prudente, a fim de apurar a conduta do ente público, analisando se houve 
exacerbação no uso do poder de polícia, que ensejaria uma possível indenização pelos danos ou se a 
ação fora pautada em preceitos legais.
IV - Recurso a que se dá provimento, para cassar a sentença guerreada, propiciando o retorno dos au-
tos ao 1º grau de jurisdição, para o regular trâmite, observando os termos indicados no voto do relator 
(TJES – 4ª Câmara Cível, APC n°. 24090162728, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, julgado em 
13/06/2011, publicado em 05/07/2011).

Na situação em escopo, tem-se que o recurso apresentado não se mostra inadmissível. Da 
detida análise das razões de agravo observa-se que os argumentos do recorrente discutem a matéria 
tratada na decisão agravada, desvelando-se, portanto, adequado para julgamento.

Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, extrai-se dos autos que se trata agravo de instrumento contra decisão proferida no 

Mandado de Segurança n°. 0540826-03.2017.805.0001 impetrado por Total Distribuidora contra ato do 
Diretor da DARC acerca da exigência de nova modalidade de recolhimento tributário trazido pelo Con-
vênio 54 de 8 de julho de 2016 nas operações comerciais referente ao Álcool Etílico Anidro Combus-
tíveis-AEAC acrescido à Gasolina A para produção de Gasolina C e ao B100 acrescido de óleo diesel.

No caso, verifica-se a legalidade no proceder adotado pelo douto magistrado de base, uma vez 
que o Convênio 54 de 8 de julho de 2016 que alterou o convênio ICMS 2017 confronta os princípios da 
estrita legalidade tributária e reserva legal ao criar uma modalidade de recolhimento de exação feito 
por meio do aumento do valor do ICMS complementar.

Para melhor entender a situação em escopo, é importante frisar que a gasolina e o diesel ven-
didos são provenientes da mistura destes combustíveis puros com outros renováveis. A gasolina pura 
(tipo A) é mesclada com o álcool etílico anidro combustível (AEAC) que resulta na gasolina tipo C, 
que é encontrada nos postos. Da mesma forma, o óleo diesel B5 disponibilizado ao consumidor, é um 
combustível que é resultado da adição do biodiesel (B100) ao óleo diesel.

Dispõe o art. 155 da Constituição Federal de 1988 que:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou 
não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado 
de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado 
destinatário e a alíquota interestadual;
X - não incidirá:
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líqui-
dos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
XII - cabe à lei complementar:
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que 
seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b;
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I – nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Es-
tado onde ocorrer o consumo;
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à des-
tinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do § 2º, XII, g.
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Da detida análise do Convênio n°. 110/2007 – legislação aplicável aos casos de ICMS para o 
controle de operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico anidro 
combustível –, verifica-se que a operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo são 
imunes, uma vez que a técnica de tributação utilizada é de substituição tributária para frente. A téc-
nica utilizada para esta tributação é a de cobrança antecipada. Entretanto, o produto da arrecadação 
deve ser direcionado integralmente para o Estado em que for consumido o combustível.

Em síntese, pode-se dizer que na venda interestadual do álcool etílico anidro combustível e do 
biodiesel, o recolhimento do ICMS é postergado, devendo o montante devido ser repassado ao Estado 
de origem do produto. Havendo comercialização interestadual de derivados de petróleo, o ICMS é 
direcionado ao ente federado onde será consumido o produto.

Compulsando-se as notas fiscais apresentadas, observa-se que o Estado da Bahia cobrou ICMS 
do álcool etílico anidro combustível e do biodiesel que deveriam ser pagos ao Estado de origem dos 
produtos e não cobrados pelo Estado destinatário dos produtos, o que revela, in initio littis, a fumaça 
do bom direito em favor do agravado.

Assim, correto o entendimento aludido pela douta Procuradoria de Justiça que se pronunciou 
no sentido de que “a documentação que instrui o presente instrumento confere verossimilhança à 
tese mandamental, pois dela vislumbra-se ilegal e ilegítima a cobrança a que está sujeita a agravada 
por força do Convênio 110/07, com redação dada pelo Convênio 54/16: (i) seja porque todo o ICMS 
da cadeia já foi pago por substituição tributária (havendo bis in idem e afronta ao mecanismo ado-
tado para a tributação única); (ii) seja porque, como reconhece expressamente o Estado da Bahia o 
ato infralegal questionado impõe ônus tributário à agravada, o qual ‘equivale, em valor, ao montante 
de imposto que anteriormente era cobrado das Distribuidoras por meio do estorno de crédito, tribu-
tação que foi rechaçada pelo STF, na ADI 4171’ (fl. 06v). Noutro passo, resta caracterizado o perigo 
da demora, sobretudo porque a empresa agravada encontra-se na iminência de grave prejuízo e na 
probabilidade de dano caso continue sendo compelida a estornar o crédito tributário do ICMS, con-
forme descrito no Convênio ICMS 54/16.” (GOIS, Miria Valença. Parecer Ministerial n°. 6963/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de REJEITAR a 
preliminar arguida e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

*****

(TJBA – Apelação nº 0006195-59.2006.8.05.0039. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Di-
nalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 16/07/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. IM-
POSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO AN-
TECIPADO. ART.150, §7º DA CF. INAPLICABILIDADE A IMPOSTOS MO-
NOFÁSICOS. ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO EXIGIDA ANTES DO FATO 
GERADOR - TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO 
PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM NE-
CESSÁRIO REEXAME.
1. In casu, a sentença a quo extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município, por 
entender que o fato gerador do ITIV é o registro da alienação de propriedade urbana 
em cartório imobiliário, o que obsta a sua cobrança antecipada de contratos de promes-
sa de compra e venda.
2. Com efeito, mostra-se ilegítima a exação de ITIV lastreada na transação preambular 
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de fls.21/23, já que o fenômeno imponível apenas se implementará com a efetiva trans-
crição da venda do imóvel em registro público. Consiste, pois, imposto monofásico, 
cuja incidência decorre de ato único e indivisível, com base de cálculo e devedor de 
fácil detecção.
3. Logo, revela-se inconstitucional a lei municipal que, sem alterar o fato gerador tribu-
tário, permite, de forma transversa, a sua cobrança precipitada do contribuinte, embora 
inaplicável, ao ITIV, o sistema de antecipação imprópria previsto no art. 150, §7º da 
Constituição Federal, cuja incidência se restringe a tributos plurifásicos, que, por esta-
rem inseridos em cadeia produtiva, demandam a presunção de ocorrência futura, ante 
a dificuldade na identificação do nascimento da obrigação e do sujeito passivo.
4. Inclusive, no julgamento de ação de controle concentrado, o Plenário deste Tri-
bunal de Justiça se manifestou sobre o tema, nos autos da ADIN de n.º 0022556-
93.2014.8.05.0000, para obstar a adoção do termo “antecipadamente”, como forma 
enviesada de exigência de ITIV sobre pactos de promessa de compra e venda.
5. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença a quo, em reexame necessário, que 
extinguiu a via executiva, diante da total insubsistência da dívida fiscal, a tornar irre-
levante, pois, a controvérsia acerca do montante exacional devido.
6. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença 
objurgada, em reexame necessário, majorando a verba honorária para 12% sobre o valor atribuído à 
execução fiscal, com base no art.85, §§1º, 3º, I e 11º do NCPC, na forma do quanto fundamentado no 
voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari, contra a sentença prola-

tada pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, que acolheu os embargos 
executórios como exceção da pré-executividade, para extinguir a execução fiscal movida contra J. 
Ferreira Construtora de Imóveis Ltda, por entender indevida a exação sobre contrato de promessa 
de compra e venda de bem objeto de hasta pública.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, salientando que “... não se discute o fato 
de que a propriedade do bem imóvel somente se transfere com o registro do contrato de compra e 
venda no respectivo cartório imobiliário”, fl.19.

Defendeu, todavia, que o regime legal do ITIV  é legítimo, diante das disposições do art.150, 
§7º e 156, II da Constituição Federal e art.155, II c/c 165, I e II e 166, I do Código Tributário Munici-
pal, que conferem “constitucionalidade da exação do ITBI, antes do registro imobiliário do contrato 
de aquisição, em decorrência da previsão legal específica de antecipação de cobrança, por presun-
ção da futura ocorrência do fato gerador”.

Destacou que o art.165, I do CTMC prevê que o ITIV será pago “antecipadamente, até a data 
da lavratura do instrumento hábil que servir de base à transmissão”.

Afirmou, ainda, que, tratando-se de arrematação extrajudicial, a base de cálculo do imposto 
somente poderia considerar o preço da hasta pública, caso esse não se mostre vil. Destarte, disse 
ter adotado R$753.146,67 como valor venal, para as três matrículas imobiliárias, impugnando a 
utilização da avaliação de R$269.566,40 em 1998 ou da quantia desembolsada pelo Apelado de 
R$73.000,00, em 2000.
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Por fim, aduziu a inaplicabilidade dos precedentes citados pelo contribuinte, porquanto não 
versem sobre a incidência da antecipação de cobrança da exação, com base no art.150, §7º da CF/88, 
mas, tão somente, discorram sobre a não ocorrência do fato gerador tributário em contratos de pro-
messa de compra e venda. Ao final, visou ao provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Instado a se pronunciar, o Recorrido contra-arrazoou às fls. 36/43, em que pugnou pela ma-
nutenção do julgado.

Em cumprimento ao despacho de fl.47, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou pela des-
necessidade de sua intervenção no feito.

VOTO
Trata-se de apelo do Município de Camaçari, contra a sentença que, acolhendo os embargos 

à execução como exceção de pré-executividade, extinguiu a via fiscal, diante da ilegitimidade da co-
brança antecipada do ITIV sobre contrato de promessa de compra e venda.

Com efeito, a Carta da República ao estatuir os seus princípios fundamentais, estabeleceu, em 
seu art.1º, o sistema de federalismo estatal, em que, inobstante a soberania da União, os Municípios 
detém autonomia para, em relação às competências lhe reservadas pelo texto constitucional, dispor 
acerca das suas normas internas, a incidir sobre seus respectivos territórios e população.

À luz do pacto federativo, portanto, a Carta Magna reservou, aos Municípios, a autonomia 
para instituírem, dentro de seu perímetro territorial, leis próprias, desde que versem, observem as 
competências previstas na Constituição Federal e Estadual, nos moldes do art.29.

A Constituição Federal, ao dispor sobre a competência tributária dos Municípios, estatuiu, em 
seu art.156, §1º, que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 
a sua aquisição;

Ao regulamentar o ITIV, art.155 e art.165 da Lei n.º392/97 do Município de Camaçari estabelece-
ram que:

“Art.155 – O imposto sobre a transmissão inter vivos de bens, a qualquer título, por ato oneroso, 
tem como fato gerador:
I – a transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
II – a transmissão de direito reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
III – a cessão de direitos de aquisição relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores”.
“Art.165 – O imposto será pago:
I - antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que servir de base à transmissão;
II – até 30 (trinta) dias, contados da data da decisão transitada em julgado, se o título aquisitivo for 
decorrente de decisão judicial”.

Com efeito, tal como reconhecido pelo Juiz Primevo, a aquisição de direitos imobiliários ape-
nas se opera através da sua transcrição no respectivo Ofício de Imóveis. O fato gerador, destarte, só 
se implementa com a averbação cartorária do título translativo, a teor do art.1.245 e 1.227 do Código 
Civil, senão vejamos:

Art. 1.227 do Código Civil: “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos 
entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos 
(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”.
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Dito isso, denota-se a ilegitimidade da cobrança de ITIV sobre contrato de promessa de com-
pra e venda, porquanto a aquisição de direitos reais apenas se opere através da sua transcrição no 
Registro de Imóveis (art.1.245 do CC/02), não podendo a Municipalidade valer-se de subterfúgios 
legislativos para, sem alterar o fato gerador tributário, autorizar a sua cobrança antecipada, antes de 
sua ocorrência.

Neste sentido, citem-se arestos do STF, que tratam da ilegitimidade do imposto sobre contra-
tos preambulares, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RE-
CURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUS-
SÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORREN-
TE. ITBI. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA 
INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
(STF, ARE 887562 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRI-
BUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERA-
DOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.  (...) 2. A transferência do domínio sobre o bem tor-
na-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência 
de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a 
promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de 
obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, ARE 807255 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/10/2015)

Entretanto, o Apelante aduzira que, a despeito de eleger a promessa de compra e venda como 
fato gerador do ITIV, mantivera o nascimento da obrigação tributária com a data de registro do imó-
vel alienado, precipitando, todavia, o seu pagamento, para fins de otimização dos seus mecanismos 
arrecadatórios, com lastro no art. 150, § 7º da Carta da República, que assim preconiza:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada 
a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Do que se extrai do retrocitado artigo, o instituto da substituição tributária progressiva ob-
jetiva, sobretudo, instituir um método que facilite a arrecadação da Fazenda Pública, notadamente 
quando houver dificuldade na individualização do momento exato do fato gerador, tal como ocorre 
com impostos polifásicos (v.g. ICMS e IPI), autorizando-o a presumir a sua ocorrência futura, diante 
da cadeia produtiva em que se insere este diferenciado tipo de tributação.

A esta excepcionalidade, no entanto, não aparenta se perfilhar o imposto sobre a transmissão in-
ter vivos de bens imóveis – ITIV/ITBI, cujo fato imponível se configura em ato único e indivisível, com 
sujeito tributário e base de cálculo de fácil identificação, porquanto a aquisição de propriedade imobiliá-
ria se opere tão logo haja a transcrição do respectivo título alienativo no Ofício de Registro de Imóveis.

Evidencia-se, destarte, a invalidade da norma municipal que, transmudando o real intento 
do Constituinte, previu a antecipação do adimplemento da obrigação exacional do ITIV, sem 
que a natureza jurídica deste imposto justificasse a precipitação da ocorrência do fato gerador 
fazendário, notadamente porque alguns desses bens imóveis, por vezes, sequer se encontram 
totalmente construídos.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou jurisprudência no sentido de ser indevida a 
cobrança do ITIV / ITBI antes da ocorrência do fato imponível tributário, segundo a seguir se infere:
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SO-
BRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VEN-
DA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e 
venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI 
em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que 
exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido. 
(STF, ARE 759964 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, 
PUBLIC 29-09-2015)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IM-
POSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verifica-
ção de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, 
deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do 
domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI 
sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído 
o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STF, ARE 805859 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
10/02/2015, PUBLIC 09-03-2015)

A mera antecipação do adimplemento da obrigação exacional, prevista no art.165 do CTMC, 
não tem o condão de transmutar a natureza ínsita à relação jurídica tributária do ITIV (imposto real 
monofásico), já que o real intento da legislação é precipitar o momento de ocorrência do fato gerador, 
presumindo-se o seu implemento futuro, sem que haja situação fenomênica que justificasse tal inicia-
tiva arrecadatória.

Inclusive, o Tribunal Pleno desta Corte Baiana já sedimentou entendimento, em ação objetiva 
de controle concentrado, no sentido de que o pagamento antecipado do imposto real não pode repre-
sentar um meio transverso de sua cobrança sobre pactos de promessa de compra e venda, tal como 
exigido do contrato preambular de fls.21/23 dos embargos executórios.

Isto porque, na ADIN de n.º 0022556-93.2014.8.05.0000, o Plenário do TJBa conferiu, à nor-
ma de idêntico teor à supracitada, interpretação conforme à Constituição Federal, para limitar a ex-
pressão “antecipadamente” ao momento imediatamente pretérito à lavratura da escritura ou registro 
público do direito real transmitido, assim entendido como lapso temporal prévio inerente ao trâmite 
cartorário. Obstou-se, de forma contundente, que tal termo fosse usado como subterfúgio para fato 
gerador que não se encontrasse às vias de realizar-se.

Cite-se, para tanto, a fundamentação acerca do tema, a teor do que preceitua o art.949, pará-
grafo único do CPC/2015, in verbis:

“Destaque-se, por oportuno, que (...) previu, de forma indistinta, que o imposto será pago “antecipa-
damente, até a data da lavratura do instrumento hábil que servir de base à transmissão”. Logo, ante o 
trâmite cartorário inerente ao registro do direito real (que impele o recolhimento do ITIV antes do dia 
da transcrição) e a fim de se evitar eventual dubiedade acerca da aplicação da norma, faz-se prudente 
(...) conferir-lhe interpretação conforme à constituição, para esclarecer estarem excluídos, de sua hi-
pótese de incidência, os pactos de promessa de compra e venda, pois o termo “antecipadamente” não 
consiste autorizativo de cobrança precipitada do imposto. Ademais, a manutenção do texto original 
sem quaisquer ressalvas, poderá servir de subterfúgio futuro para a cobrança do imposto pela Fazen-
da, para fatos geradores distintos daqueles iminentemente prestes a acontecer”.

Logo, dada a inconstitucionalidade das normas invocadas pelo Apelante, há de integrado o 
julgado vergastado, em duplo grau de jurisdição, para manter a extinção da execução fiscal, que visa 
exigir ITIV de imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda de fls. 21/23.

Ademais, com o reconhecimento da ilegitimidade da exação litigada, em sua inteireza, tor-
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na-se irrelevante, pois, a controvérsia acerca do montante exacional devido (base de cálculo sobre o 
preço da arrematação extrajudicial ou valor venal aferido no cadastro municipal), porquanto sequer 
verificada a ocorrência do fato gerador tributário.

Por fim, considerando que o julgado foi proferido após a vigência do Novel Código de Proces-
so Civil, o arbitramento da verba honorária deve ser elevado por ocasião do julgamento da apelação, 
diante do trabalho ínsito à defesa dos interesses do apelado, neste Juízo ad quem.

Aplicáveis, portanto, os ditames do art.85, §§1º e 11º do NCPC, porquanto tenham sido a ape-
lação interposta em face de veredicto regido pelas novas disposições da Lei Adjetiva.

Por tudo exposto, em observância aos preceitos do Codex e à luz de um juízo de equidade, au-
mento os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor atribuído à execução fiscal, 
diante do labor prestado pelo Advogado do Apelado, nesta Instância Recursal, considerado o grau de 
zelo e complexidade do trabalho prestado.

Confluente às razões expostas, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO, para majorar a verba honorária para 12% sobre o valor da execução fiscal, com base no art.85, 
§§1º, 3º, I e 11º do NCPC, mantendo inalterada a sentença, nos demais termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0339446-26.2017.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Dinal-
va Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 06/07/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
ESTADO DA BAHIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMI-
DADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA. RES-
PONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART.8º E 9º DA LEI BAIANA N.º6.348/91. 
BANCO APELANTE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ARRENDADO AO 
CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. VALOR DA MULTA ACES-
SÓRIA EM 60%. CUNHO NÃO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva ad causam do Apelante, já que, ante 
a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 9º, II da Lei n.º 6.348/91, detém 
pertinência subjetiva para figurar em relação jurídica-processual, em que se persegue 
a cobrança de IPVA de carro objeto de arrendamento mercantil. Rejeito, pois.
2. O art.8º da Lei Baiana de n.º6.348/1991 prevê, como contribuinte do IPVA, o proprietá-
rio do bem, qualidade ostentada pelo Banco arrendador, que adquire o veículo tributado, 
conferindo apenas, ao consumidor arrendatário, opção de compra desse ao final do leasing.
3. Não fosse isso, a redação do art.9º, II da predita lei, à época do implemento do fato 
gerador tributário, estabeleceu a responsabilidade solidária entre o titular do domínio 
e/ou possuidor a qualquer título, situação que também se amolda à hipótese vertente.
4. Havendo, nos autos, consulta ao registro perante o DETRAN, sobre a situação e 
propriedade do veículo (fls.126/129), que, expressamente, atrela o nome da Apelante 
ao automóvel, incumbiria, a esta, o ônus de infirmar o registro público que detém pre-
sunção de veracidade, o que nunca foi elidido a contento.
5. Outrossim, não vislumbro o cunho confiscatório da multa fazendária de 60%, haja 
vista tratar-se de percentual compatível com o hodiernamente exigido pela Fazenda 
Pública, em situações de inadimplência exacional. Precedentes do STF.
6. De igual sorte, refuta-se a alegação de nulidade da CDA, porquanto tenha atendido 
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as disposições  do art.202 do CTN e art.2º, §5º da Lei de execuções fiscais, ao iden-
tificar o devedor (Banco apelante), o valor atualizado da dívida, o número e data de 
inscrição em dívida ativa, indicação do PAF, a origem do débito e a fórmula de seu 
cálculo (juros, atualização monetária, data de ocorrência).
7. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à 
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO, para manter a sentença objurgada, majorando a verba honorária para 12% sobre o 
valor da dívida exequenda, com base no art.85, §§1º, 3º, I e 11º do NCPC, na forma do quanto funda-
mentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Volkswagen S/A, contra a sentença proferida pelo 

Juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgara improcedentes os embargos à execução 
fiscal em que é parte o Estado da Bahia, arbitrando honorários advocatícios de 10% sobre o valor do 
débito exequendo.

Irresignado, o Apelante interpôs a insurgência, ao argumento de ser parte ilegítima, para fi-
gurar no pólo passivo da demanda, pois não detém qualquer relação contratual ou obrigacional com o 
veículo objeto da tributação de IPVA. Disse, por isso, não ser possível a produção de prova negativa.

No mérito, arguiu a inconstitucionalidade da lei baiana que imputa, à Instituição Financeira, a 
responsabilidade tributária solidária pelo veículo objeto de empréstimo bancário ao consumidor. Adu-
ziu, para tanto, que o art.146, III, a da CF/88 conferiu à Lei Complementar Federal o regramento da 
responsabilidade tributária, o que, segundo o art.121, II do CTN, depende de expressa previsão legal.

Ademais, inquina de nulidade da CDA, por inferir confiscatória a multa de 60% sobre a exa-
ção, além de não representar obrigação certa, líquida e exigível. Ao final, visou ao provimento do 
recurso. Preparo apresentado às fls.161/162.

Instado a se pronunciar, o Estado apresentou contrarrazões às fls.167/180, em que pugnou pela 
manutenção do julgado.

VOTO
I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Em síntese, o Apelante suscitou a sua impertinência subjetiva para figurar no pólo passivo da 

execução fiscal, porquanto atribua a obrigação a terceiros estranhos à lide.
Todavia, é perfeitamente admissível a inclusão, na lide, do Banco, por, segundo o Estado, ostentar 

condição de arrendador do carro submetido à tributação de IPVA, o que atrairia a responsabilidade tribu-
tária solidária prevista no art.9º, II da Lei n.º6.348/91. Cite-se, para tanto, os ditames da referida norma:

“Art. 9º - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do Imposto.
(...)
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título”;

Por tais motivos, a legitimidade passiva da Instituição Financeira, porquanto a satisfação 
de suposto crédito tributário possa ser dirigida a quaisquer sujeitos passivos que entenda co-o-
brigados, idêntica e concomitantemente, a suportarem a integralidade do quantum debeatur, ine-
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xistindo, pois, qualquer diferenciação ou predileção entre eles, em relação à ordem de constrição 
dos seus patrimônios.

Partindo-se dessa premissa, insta salientar as disposições do art. 124 do CTN, que assim 
preceituam:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único – A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Destarte, por não haver previsão legal de benefício de ordem entre possíveis responsáveis so-
lidários tributários, rejeito a preliminar.

II – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO IPVA. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.

Avançando sobre o mérito, há de se cotejar, aprioristicamente, a legislação tributária baiana 
relacionada ao Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, incidentes sobre os exercícios 
de 2012 e 2013 do carro de RENAVAM n.º 0077178926 (porquanto tenha o Juiz pronunciado a pres-
crição daquele de 2011) e do ano fiscal de 2011 do veículo de RENAVAM n.º00878775943.

Com efeito, constitui-se, como pressuposto essencial ao nascimento e extinção da obrigação 
tributária, a existência de lei formal que a regulamente, a fim de se evitar que, em detrimento da 
segurança jurídica e do interesse público, o Ente Fiscal viesse a surpreender os contribuintes, com 
a livre fixação de tributos.

Desse modo, para o nascimento da relação jurídica fazendária, revela-se imprescindí-
vel o implemento de uma das situações abstratas descritas na tipificação do imposto, à luz do 
princípio da estrita legalidade tributária, estatuídos no art.150, I da Carta Magna e art.97, III 
do CTN, in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”;
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso 
I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo”;

Logo, a rigor do princípio da tipicidade tributária, impõe-se a constatação de todos os elemen-
tos da obrigação tributária que exsurgirá, obstando-se, com isso, um juízo de discricionariedade pela 
Fazenda Pública, no exercício de uma atividade nitidamente vinculada (art.3º do CTN). A Constitui-
ção Federal, ao estatuir os impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal, estabeleceu, 
em seu art.155, III, que:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
III - propriedade de veículos automotores”.

Por seu turno, a redação original da Lei Baiana n.º 6.348/91 – regramento material vigente à 
época dos lançamentos tributários litigados (IPVA dos exercícios de 2011 a 2013), cujos proclames 
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foram alterados pela Lei n.º11.626/2009 - disciplinou as hipóteses legais de incidência do IPVA, expli-
citando o fato gerador tributário, nos seguintes termos:

“Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem 
como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie.
§ 1º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1º de janeiro de cada exercício”.

Em seguida, cuidou de discriminar o sujeito passivo da obrigação exacional, consoante 
a seguir citado:

“Art. 8º - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo”.
“Art. 9º - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do Imposto.
(...)
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título”;

Com efeito, da minuciosa hermenêutica do art.8º e 9º da Lei Estadual invocada, deflui-se que 
o intento do legislador sempre foi responsabilizar, tributariamente, o detentor do domínio do automo-
tor, estendendo tal ônus, ainda, àquele que exerça a posse, como se proprietário fosse, exteriorizando, 
incontroversamente, o animus domini.

Insubsistente, assim, a tese de inconstitucionalidade das normas baianas, ao argumento de que 
tal disciplina é reservada à L.C. Federal, por o Estado da Bahia deter plena competência tributária 
para dispor sobre os sujeitos passivos da obrigação exacional de IPVA.

Na especificidade dos autos, observa-se que o Estado da Bahia comprovou que o Banco 
Volkswagen S/A figura como proprietário dos veículos tributados, que foram objeto de arrendamento 
mercantil lançado nos registros dos automóveis.

Em momento algum, o Apelante impugnou tais documentos fornecidos pelo DETRAN/Ba, 
que, por se constituir documento público, goza de presunção de veracidade, cessando, apenas, sua 
força probante, mediante prova contrária da parte interessada, ônus nunca elidido a contento.

Partindo de tais premissas, impede transcrever os termos do art. 1º da Lei n.º6.099/74, que 
disciplina sobre o tratamento tributário dado às operações de arrendamento mercantil, in verbis:

“Art 1º O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas dispo-
sições desta Lei.
Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurí-
dico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na 
qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arren-
dadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta”.

Por decorrência lógica, resta caracterizada a titularidade do bem tributado pela Instituição 
Financeira, porquanto o adquira para fins de concessão de crédito, para, só então, arrendá-lo ao con-
sumidor e conferir-lhe direito de opção de compra ao final do leasing contratado.

Não fosse isso, a redação do art.9º, II da predita lei, à época do implemento do fato gerador tribu-
tário, estabeleceu a responsabilidade solidária entre o titular do domínio e/ou possuidor a qualquer título, 
situação que também se amolda à hipótese dos autos. Mostra-se, assim, irrelevante a controvérsia acerca 
da espécie de propriedade ou posse exercida pelo Banco. Neste sentido, a jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. DÉBITO DE IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. ARRENDAMEN-
TO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRETA.
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(TJBA, apelo N.º: 0331625-05.2016.8.05.0001, Relator(a): Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, 
DJE: 20/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MER-
CANTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELA FALTA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO CORRESPONSÁVEL.  DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDANTE E O ARREN-
DATÁRIO. LEI ESTADUAL 6.348/91. MULTA DE 60%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. SEN-
TENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO  DO RECURSO.
1. Observa-se que a CDA foi regularmente constituída, constando em seu corpo todos os elementos 
fundamentais à propositura da ação de Execução Fiscal.
2. Nos casos de arrendamento de veículo, a responsabilidade é solidaria perante o arrendante e o 
arrendatário, não havendo o que se falar é ilegitimidade passiva do Banco Apelante.(...)
4.Sentença mantida em todos os termos. Apelo improvido.
(TJBA, Apelo n.º: 0316927-91.2016.8.05.0001, Relator(a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, 
Terceira Câmara Cível, Publicado em: 23/04/2019 )

Desse modo, caracterizada a propriedade automotora, mostra-se legítima a exação de IPVA 
dos exercícios de 2012 e 2013 do automóvel de RENAVAM n.º 696106612 e do ano fiscal de 2011 do 
veículo de RENAVAM n.º00878775943. Infere-se, portanto, hígida a execução fiscal quanto a tais 
créditos tributários.

Noutra senda, o Apelante alegou ser excessiva a multa fiscal de 60% sobre o montante devido 
pelo contribuinte. Entretanto, a cobrança efetuada pela Fazenda Pública se fulcra no art.15, I da Lei 
n.º6.348/91, observadas as alterações normativas que a sucederam. Destarte, para que se possa negar 
vigência a artigo legal, há de se constatar patente confronto à Constituição Federal ou Estadual, cir-
cunstância que não se amolda à hipótese dos autos.

Isto porque, não vislumbro o cunho confiscatório da multa fazendária de 60%, haja vista tra-
tar-se de percentual compatível com o hodiernamente exigido pelas diversas Fazendas Públicas, em 
situações de não declaração do fato imponível ou de inadimplência exacional.

A cominação de multa pelo não adimplemento de obrigação tributária visa, sobretudo, deses-
timular a sonegação de impostos, de modo que o valor de seu percentual tem inequívoco precípuo 
inibitório, não podendo, pois, ser ínfimo ao ponto de justificar o risco e incentivar a reiteração de tal 
conduta que tolhe a arrecadação fiscal.

Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal já consolidou não ser confiscatória 
a multa tributária que não exceda o percentual de 100% do importe atribuído à obrigação principal. 
Neste sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS 
PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRI-
BUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLE-
XA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA 
PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 
PRECEDENTES.  (...)
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias 
aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(STF, ARE 1058987 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 
01/12/2017)
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CDA. NULIDADE. 
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LV, DA CF/88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
AFRONTA REFLEXA. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE.
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(...)
2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas puni-
tivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, 
IV, da Constituição. 
(STF, RE 871174 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015)

Deveras concluir, portanto, ser insubsistente a tese de ser excessiva a multa acessória exigida 
pelo Estado da Bahia, não havendo motivos para reforma da sentença, neste particular.

Outrossim, não há que se faltar em nulidade da CDA, porquanto tenha o título exequendo 
atendido as disposições do art.202 do CTN e art.2º, §5º da Lei de execuções fiscais, ao identificar 
o devedor (Banco apelante), o valor atualizado da dívida, o número e data de inscrição em dívida 
ativa, indicação do PAF, a origem do débito e a fórmula de seu cálculo (juros, atualização monetá-
ria, data de ocorrência).  

Ademais, considerando que o julgado foi proferido após a vigência do Novel Código de Pro-
cesso Civil, o arbitramento da verba honorária deve ser elevado por ocasião do julgamento da apela-
ção, diante do trabalho ínsito à defesa dos interesses do apelado, neste Juízo ad quem.

Aplicáveis, portanto, os ditames do art.85, §§1º e 11º do NCPC, porquanto tenham sido a ape-
lação interposta em face de veredicto regido pelas novas disposições da Lei Adjetiva, a saber:

“Art. 85. (...) §1o  - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, 
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§11º. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, 
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Por tudo exposto, em observância aos preceitos do Codex e à luz de um juízo de equidade, 
aumento os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da dívida fiscal, nesta 
Instância Recursal, considerado o grau de zelo e complexidade do trabalho prestado.

Confluente às razões expostas, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECUR-
SO, para majorar a verba honorária para 12% sobre o quantum debeatur, com base no art.85, §§1º, 3º, 
I e 11º do NCPC, mantendo inalterada a sentença, nos demais termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0333983-74.2015.8.05.0001.  Segunda Câmara Cível.Relatora: Desa. Maria 
de Fátima Silva Carvalho, Julgado em 30/04/2019)

PROCESSSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS 
À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E OMISSÃO. 
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ELIDIDA.  
LAUDO PERICIAL ACOLHIDO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE E LEGALI-
DADE. CAMPO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO POR EXPRESSA PREVISÃO 
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0333983-74.2015.8.05.0001 da 

Comarca de Salvador (BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelada LOJAS RENNER S/A.
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Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença 
incólume, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo 

MM. Juízo de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos dos  Em-
bargos à Execução Fiscal, tombado sob nº 0333983-74.2015.8.05.0001,  nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, 
para sanar a omissão no tocante às perdas de estoques, nos termos da fundamentação supra, atri-
buindo efeito infrigente ao recurso, de modo a JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução 
Fiscal, para reconhecer a insubsistência do item n.08 do auto de infração de n. 129712.0008/11-5. 
CONDENO o Estado da Bahia ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo 
em 08% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, 
§§2º e 3º, II, do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário, em razão do art. 496, II, do CPC. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ESTA SENTENÇA TEM FORÇA DE MANDADO 
E OFÍCIO. Salvador(BA), 15 de fevereiro de 2018. Mariana Varjão Alves Evangelista Juíza de Di-
reito.”(sic. fls. 76).

Irresignado alega que: “O lançamento em discussão atestou o cometimento da seguinte in-
fração: falta de recolhimento do imposto relativo à omissão de saídas de mercadorias tributáveis 
efetuadas sem a emissão de documentos fiscais, sem a respectiva escrituração, decorrente da falta 
de registro de entrada de mercadorias em valor inferior ao das saídas efetivas omitidas, apurado 
mediante levantamento quantitativo de estoque por espécie de mercadorias em exercício fechado, 
levando-se em conta, para o cálculo do imposto, o maior valor monetário - o das saídas tributáveis.” 
(sic. fls. 973).

Afirma: “(...) feita a análise dos livros da própria empresa foi encontrada divergência na 
quantidade de mercadorias que foi registrada a entrada e a que efetivamente saiu, presumindo-se 
então a omissão de saída, que gera a falta de pagamento do imposto estadual.” (sic. fls.975).

Sustenta ainda: “(...) não foi trazida qualquer prova cabal de irregularidade do levantamento 
de estoque feito pelos agentes Estaduais, razão pela qual não há fundamento para prosperar o argu-
mento da Apelada” (sic. fls.977)

Assevera: “(...)não há provas documentais que atestem que as diferenças tenham se originado 
de avarias, furtos ou extravio ou mesmo falhas, que confirmassem as expectativas meramente esta-
tísticas do Provar, sendo que pelo contrário, o histórico da empresa, o qual pode ser aferido a partir 
do quadro de infrações, inclusive na parte que foi admitida pela própria Apelada que contraria em 
definitivo essa expectativa, desde que a própria Apelada admitiu que não escritura a totalidade das 
notas fiscais de aquisição tal como consta das imputações dos itens 05 e 06 do Auto de Infração, por 
ela confessada(...)” (sic. fls.987).

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença combatida  e 
condenar a Apelada em honorários de sucumbência (971/988).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, argüindo em síntese, que: 
“A sentença julgou procedente o pedido, destacando que a ora Recorrida afastou a presunção de 
cometimento da infração acusada pela fiscalização. Para embasar seu entendimento, a sentença ba-
seou-se no laudo pericial produzido no curso do processo, cujas conclusões são fundamentais, sob 
ponto de vista técnico, para o desate da presente lide.” (sic. fls. 994).

Requer que seja acolhida a preliminarmente a ausência de impugnação específica. No mérito, 
que seja desconstituído o crédito tributário e caso mantida a autuação, que seja analisada a inconsti-
tucionalidade da multa aplicada (fls. 992/1010).
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VOTO
Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual o conheço.
Trata-se de Apelação Cível interposta  pelo Estado da Bahia em face da sentença  que julgou proce-

dente os Embargos à Execução opostos pelas Lojas Renner S/A, por consequência reconheceu a insubsis-
tência do item nº 8 do auto de infração de nº 129712.0008/11-5, que objetivava a cobrança de R$ 827.418,85 
(oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) com os acréscimos 
supervenientes, correspondente ao principal e acessórios proveniente de tributos e/ou penalidades, conde-
nando ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 8% (oito por cento) 
sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, II, do CPC.

O cerne recursal versa sobre suposta falta de recolhimento do crédito tributário de  ICMS re-
lativo a omissão de saídas de mercadorias tributáveis efetuadas sem a emissão de documentos fiscais 
e a respectiva escrituração.

Verifica-se que o fisco Estadual baseou-se na presunção de que as diferenças de estoques sem-
pre tipificam omissão de receita de ICMS, contudo não apresentou outros elementos probatórios capa-
zes de indicar a real ocorrência da circulação de mercadoria, operação sujeita à incidência do tributo.

Insta salientar que o Direito Tributário alicerça-se nos princípios da tipicidade fechada e da 
legalidade, insculpidos no artigo 150, I da Constituição Federal e, portanto, não autoriza lançamentos 
tributários baseados exclusivamente em presunções e suposições.

O artigo 150, I da CF dispõe:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e os Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

A Embargante elidiu a presunção de legalidade e de legitimidade do lançamento tributário, 
mediante a produção de prova pericial, na medida em que comprovou a inocorrência da saída de 
mercadorias desacobertadas de documento fiscal, desconstituindo o fato gerador do crédito tribu-
tário em questão.      

O perito, inclusive, demonstrou, pormenorizadamente que a quebra de estoque da embargante 
está dentro da margem de normalidade referida no art. 100 do  Regulamento do ICMS - RICMS/BA, 
quando analisada de acordo com os estudos do mercado varejista.

Leciona o doutrinador Luciano Amaro, sobre o Princípio da Taxatividade Tributária:

“(...) deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo (numerus clausus) e completo, as 
situações (tipos) tributáveis, cuja ocorrência será necessária e suficiente ao nascimento da obrigação 
tributária, bem como os critérios de quantificação (medida) do tributo”, vedando-se ao aplicador da 
lei”a interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade e determinação dos tipos 
tributários” (10ª ed., Ed. Saraiva, pág. 113).

Logo, observa-se que procedeu corretamente o juízo a quo, ao pontuar que:

“Ademais, o embargante conseguiu, na situação em epígrafe, afastar, através da prova pericial (fls. 
855/871), a presunção realizada pelo Ente Público, de modo a demonstrar que a diferença de estoque 
apurada pela Fazenda está dentro dos padrões de normalidade para as hipóteses de extravios, avarias 
e furtos no seu ramo de atuação varejista, isto é, abaixo de 2,62%, percentual adotado como parâme-
tro pelo PROVAR - Programa de Administração de Varejo. E, ressalte-se, exigir que o embargante 
comprove de forma cabal a não ocorrência do fato gerador e, consequentemente, a ocorrência dos 
extravios, furtos e avarias, implicaria a necessidade de produção de uma prova diabólica, vedada pela 
legislação ordinária, consoante inteligência do art. 373, §1º, do CPC.”
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Outrossim, a Fazenda Pública dispõe de meios acessíveis para fazer prova do fato positivo, 
dispondo de sistemas internos e cruzamentos de dados capazes de evidenciar a ocorrência do fato ge-
rador, esforços que não restou comprovado pelo Fisco, deixando de impugnar os embargos à execução 
fiscal e de formular quesitos no sentido de dirimir a dúvida existente acerca da hipótese de incidência.

Deste modo, a sentença  está correta ao julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal 
para reconhecer a insubsistência do item 08 do auto de infração de n. 129712.0008/11-5 e  extinguir a 
execução diante da nulidade da CDA fundada em fato gerador não verificado.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sen-
tença incólume em todos os seus termos. 

*****

(TJBA – Apelação nº 0025194-04.2011.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA 
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EX-
TINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO 
CPC/2015 c/c ARTIGOS 174, CAPUT, DO CTN E  40, § 4º DA LEF. APELA-
ÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INÉRCIA 
DO EXEQUENTE EM PROMOVER ATOS TENDENTES A SATISFAÇÃO DO 
SEU CRÉDITO. EVIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂN-
CIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025194-

04.2011.8.05.0001, DE SALVADOR, sendo apelante MUNICÍPIO  DO  SALVADOR e apelado, 
ESMERALDO SANTANA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO
A sentença de fls. 62/64, adotado o relatório, proferida nos  autos da ação de execução fiscal 

movida por MUNICÍPIO DO SALVADOR em face de ESMERALDO SANTANA ALVES  decla-
ra extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo 
Civil em vigor combinado com artigos 174, caput, do Código Tributário Nacional e 40, § 4º da Lei de 
Execução Fiscal reconhecendo, ex ofício, ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos tributá-
rios relativos a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios 
de 2006, 2007 e 2008.

MUNICÍPIO DO SALVADOR, representado, interpõe recurso de apelação independendo de 
preparo (fls. 66/69) visando reforma da sentença possibilitando prosseguimento da ação de execução 
fiscal. Afirma inocorrência de prescrição direta “ face ao ajuizamento tempestivo da ação e a pronta 
interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional com a redação dada pela LC 118/2005; e  de prescrição intercorrente,, seja porque não ob-
servadas as formalidades do art. 40 da Lei Federal 6.830/80 (a exemplo do decreto de suspensão do 
processo; da abertura de vista dos autos à Fazenda Pública, para indicação de causas suspensivas e/
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ou interruptivas; e do arquivamento dos autos etc), seja porque a demora para concretização do ato 
citatório decorreu por culpa de inércia imputável ao mecanismo do Judiciário (Súmula 106 do STJ)”.   

A inexistência de integração do recorrido à lide torna desnecessária sua intimação para ofe-
recer resposta.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Não assiste razão ao apelante.
Dispõe o art. 174, do CTN que, “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 

(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
Consta dos autos que Fazenda Pública Municipal visando  recebimento de créditos tributários 

relativos a Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 
2006, 2007 e 2008 ajuizou ação de execução fiscal em 21 de março de 2011, quando já vigente a Lei 
Complementar nº 118/2005, convincente da ocorrência de interrupção da prescrição com o despacho do 
juiz que ordenar a citação. A petição inicial foi despachada com determinação de expedição de mandado 
de citação e penhora não cumprido, constatável com a devolução do “AR” contendo a informação “NÃO 
ENCONTRADA”, fl. 11. Após determinação de suspensão do curso da execução ocorrida em 21 de 
julho de 2011 e não havendo até a data da prolação da sentença (04 de outubro de 2018) qualquer provi-
dência do exeqüente no sentido de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora,  sequer indicação de 
causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, inobstante intimado( fl. 58v), restou  justificável 
o proferimento da sentença decretando a extinção do processo com resolução do mérito.   

Conforme observado na sentença guerreada (fls. 62/64),

“(...)
Ora, do compulsar dos autos verifica-se que a presente Execução Fiscal ficou parada por mais de 
cinco anos sem houvesse efetivo impulsionamento.

A Jurisprudência pátria assim tem assentado o entendimento em derredor da matéria:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FEITO SEM O DEVIDO ANDAMENTO APÓS DESPACHO 
CITATÓRIO. ATOS INÚTEIS E INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. O de-
curso de prazo superior a cinco anos após despacho citatório, vencendo o processo mais de oito anos, 
configurada inércia do próprio Município em dar efetivo seguimento à execução, uma vez ausente 
qualquer ato minimamente consistente, torna inafastável o reconhecimento da prescrição intercor-
rente, sob pena de eternização da exigência do crédito tributário. (Apelação Cível nº 70068653401, 21ª 
Câmara Cível, TJRS, Rel: Armínio José Abreu Lima da Rosa, J. em 15/03/2016)

Já a Súmula 314 do STJ assentou que:

em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o 
qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
Assim, repugnam os princípios informadores do nosso Sistema Tributário a prescrição indefinida. Há 
de, após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar o conflito 
pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes e retirando do acervo do Judiciário 
as milhares de Execuções, que, desde o nascedouro, são fadadas ao insucesso, face às precárias in-
formações sobre endereço e qualificação da parte Executada, ou, ainda, a existência de bens servíveis 
para garantia do Juízo.
De se registrar que, embora possuindo cadastro,- que foi atualizado recentemente, sem, contudo, dar 
ênfase à questão da localização dos imóveis e dos responsáveis tributários, tendo-se preocupado de 
forma preponderante apenas com o valor venal dos referidos imóveis para o aumento da arrecada-
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ção-, o Município do Salvador tem preferido se desvencilhar de tais imposições legais de sua própria 
legislação e ajuizar diversas Execuções Fiscais sem fazer uma triagem, o que inviabiliza a agilidade 
da prestação jurisdicional e impacta nos relatórios enviados para o CNJ, que acabam depondo des-
favoravelmente contra a imagem do Poder Judiciário, face à informação equivocada de existência de 
gargalos na Justiça baiana, bem como tornando impossível o atingimento das Metas traçadas pelo 
mesmo CNJ. Além de, em muitos casos, também fazer com que o Judiciário arque com as despesas 
processuais, face à isenção da Fazenda Pública no pagamento das custas judiciais.
Afora isto, a questão é preocupante, por envolver, não só a parte processual, mas, ainda, uma outra 
de ordem institucional, pois, se, por um lado, o ajuizamento de Execuções Fiscais por atacado livra 
as Fazendas Públicas das imposições da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), por outro, é perverso com os serviços judiciais ao transferir atribuições 
suas para o Poder Judiciário, que, assim, passa a arcar, isoladamente, com o dever de agilizar essas 
ações, até então acumuladas e adormecidas no âmbito administrativo e, de repente, despejadas nas 
Varas de Fazenda Pública, para que não prescrevam. A atuação de forma açodada e desproporcional 
leva ao ajuizamento sem o endereço do contribuinte, inclusive, causando empecilhos para o regular 
desenvolvimento do feito, o que impacta em todas as ações em curso nos Cartórios Judiciais.
Oportuno ressaltar que esse quadro de excesso de ações propostas, bem como o peticionamento des-
regrado e/ou desnecessário, inviabilizam a prestação jurisdicional, não se podendo responsabilizar 
o Poder Judiciário pela falta de resultados concretos à recuperação do crédito exequendo, sendo in-
declinável pontuar que, se sua satisfação não foi alcançada, isto decorreu por culpa, exclusivamente, 
do Fisco.
Destarte, e em atenção – e cumprimento - àquilo que preleciona o Código Tributário Nacional, é de 
ser declarado prescrito o crédito que, por ora, pretende a Municipalidade, sem sucesso, satisfazer por 
meio desta ação”.

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

*****

(TJBA – Apelação nº 0039902-55.1994.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Moacyr 
Montenegro Souto, Julgado em 13/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. 
COMERCIALIZAÇÃO DE URÉIA PECUÁRIA PELA PETROBRÁS. SU-
PLEMENTO PARA RAÇÃO ANIMAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCU-
LO EM 50%. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA 1ª, INCISO III DO CONVÊ-
NIO Nº 36 DE 1992. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO.
1. Consoante prevê a cláusula 1ª, inciso III do Convênio ICMS nº 36 de 1992, aplica-se 
a alíquota de 50% sobre a base de cálculo da ureia pecuária, por enquadrar-se o pro-
duto no conceito de suplemento, que serve à nutrição animal. Afasta-se, na hipótese, a 
redução da base de cálculo em 25%, prevista na Cláusula 2ª do mesmo Convênio, pois 
esta somente se aplica à uréia utilizada como fertilizante na agricultura, o que não se 
configura no caso das notas fiscais autuadas.
2. Procedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal, anulando-se os autos de infração 
e os débitos tributários deles decorrentes, por não se verificar o recolhimento a menor 
do ICMS, invertendo-se os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% so-
bre o valor da causa. Precedente do CONSEF. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0039902-55.1994.8.05.0001, em que 

figuram como apelante Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A e como apleado o Estado da Bahia.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e 
voto do Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível manejada pela Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A em face do Es-

tado da Bahia com o objetivo de reformar a sentença de fls. 65/67, integrada pela decisão de fls. 81/82, 
proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Adoto o relatório da sentença recorrida, acrescentando que, irresignado, o autor apelou, afir-
mando que ajuizou a ação com o objetivo de anular o débito tributário de ICMS constituído nos autos 
de infração indicados, sob a acusação de que a recorrente reduziu indevidamente a base de cálculo 
do ICMS para 50% nas operações de venda de ureia para fins pecuários. Defendeu que não merece 
prosperar a redução indicada na sentença, de apenas 25%, que a pretensão deduzida encontra respaldo 
na cláusula 1ª, inciso III do Convênio ICMS nº 36 de 1992, já que a ureia comercializada constitui 
suplemento para alimentação animal, decorrente da mistura de amônia e gás carbônico, fazendo jus à 
redução da base de cálculo requerida. Sustentou que a apelante e o produto em questão estão devida-
mente registrados no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, preenchendo todos os termos da 
legislação em questão, sem oposição do Estado da Bahia a estas alegações, visto que a peça de defesa 
ateve-se à arguição de que ureia não é ração animal e de que inexiste o termo específico “ureia” na 
cláusula 1ª do Convênio. Alegou que somente se aplica a alíquota apontada pelo Magistrado singular 
quando a ureia for utilizada como fertilizante, para fins agrícolas, o que não é o caso dos autos, já que 
o uso se destina a fins pecuários. Nesses termos, requer o provimento do Recurso e a procedência da 
ação, com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões às fls. 99/105, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os 
seus termos.

Recurso próprio, tempestivo e devidamente preparado (fl. 98).
VOTO

Como visto, cuida-se de Apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença de fls. 
65/67, integrada pela decisão de fls. 81/82, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública desta 
capital, que julgou improcedente a pretensão autoral.

A matéria trazida à presente ação cinge-se em definir a base de cálculo do ICMS incidente 
sobre a ureia pecuária, comercializada pela apelante, nos termos do Convênio  ICMS nº 36 de 1992, 
contemporâneo ao ajuizamento, para fim de apuração da invocada nulidade do débito fiscal constitu-
ído pelos autos de infração nº 6384191, 6384202, 6384213, 6384323, 6384312.

O referido Convênio dispôs, em sua Cláusula 1ª, os produtos sobre os quais deve incidir a re-
dução de 50% da base de cálculo do ICMS, elencando em seu inciso III:

III - rações para animais, concentrados e suplementos, fabricados por indústria de ração animal, concentra-
do ou suplemento, devidamente registrada no Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária, desde que:
a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura e da Reforma 
Agrária e o número do registro seja indicado no documento fiscal;
b) haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto;
c) os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária;

E no §1º traz o conceito de suplemento:

SUPLEMENTO, a mistura de ingredientes capaz de suprir a ração ou concentrado, em vitaminas, 
aminoácidos ou minerais, permitida a inclusão de aditivos.
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Já a cláusula 2ª do Convênio em comento dispõe sobre os produtos com 25% de desconto na 
base de cálculo do ICMS, constando em seu inciso II:

II - amônia, uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrocálcio, MAP (Mono-amônio fosfato), 
DAP (diamônio fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos e fertilizantes.

Argui a apelante que aplicou a alíquota de 50% sobre a base de cálculo da uréia pecuária, por 
enquadrar-se o produto no conceito de suplemento, uma vez que serve à nutrição animal, e que, em 
contrapartida, a alíquota prevista na Cláusula 2ª somente se aplica à hipótese em que a uréia é utili-
zada como fertilizante na agricultura, o que não se configura no caso das notas fiscais indicadas nos 
autos de infração cuja nulidade se pretende declarar.

Com efeito, em seu sítio eletrônico, a PETROBRÁS esclarece as distinções entre o composto 
de ureia utilizado com a finalidade pecuária e a ureia/fertilizante, consoante se transcreve:

“O Reforce N é um suplemento alimentar para ruminantes (bovinos, caprinos, ovinos e bubalinos – a 
espécie dos búfalos), que se apresenta na forma de sólido granulado, na cor branca, propiciando aos 
criadores substancial economia nos custos de ração, uma vez que atua como substituto de fontes de 
nitrogênio.
Composto por ureia pecuária, o Reforce N atua diretamente no rúmen – parte do estômago dos ani-
mais – disponibilizando nitrogênio para os micro-organismos, o que contribui no aproveitamento dos 
alimentos ingeridos por estes.
O uso do produto é recomendado para ruminantes criados a pasto, à ração, à silagem e outros alimen-
tos em geral. Pode ser oferecido dentro da ração, no sal mineral e junto com qualquer outro alimento. 
O consumo de Reforce N garante aumento da produção de carne e de leite de animais submetidos a 
dietas com baixo índice de proteínas.
É um produto de alta performance, com tecnologia simples e eficaz, acessível a qualquer criador. E o 
mais importante: produzido sem qualquer contaminação e com alto nível de pureza.”
(Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/nitrogenados/
ureia-fertilizante/)
“A ureia é um fertilizante nitrogenado sólido usado para melhorar o rendimento dos cultivos. Dispo-
nível nas formas perolada (menor) e granulada (maior), a Ureia Fertilizante Petrobras contém 46% de 
nitrogênio, concentração que reduz custos de transporte, de armazenagem, de aplicação e da adubação 
propriamente dita.
Menos acidificante do que outros produtos nitrogenados, a ureia é muito eficiente na aplicação via 
irrigação, inclusive por aspersão. E atende do pequeno ao grande agricultor.
A Ureia Fertilizante é apresentada na forma de grânulos brancos e é comercializada a granel, em sacos 
de 25 kg e big bags.”
(Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/produtos/nitrogenados/ 
ureia-fertilizante/)

Com efeito, vê-se, nas notas fiscais colacionadas aos autos (fls. 20/31), que o produto cuja base 
de cálculo incidente foi de 50% é a ureia pecuária, que se enquadra na cláusula 1ª, inciso III do Con-
vênio  ICMS nº 36 de 1992, pelo que revelam-se nulos os autos de infração que detectaram erro na 
tributação realizada pela apelante. Isso porque esta demonstrou o preenchimento de todos os demais 
requisitos previstos na legislação para a aplicação da base de cálculo diferenciada, residindo a irresig-
nação do Estado da Bahia em relação ao enquadramento do produto na hipótese descrita na norma.

No entanto, o Conselho da Fazenda Estadual (CONSEF), instado a manifestar-se sobre ques-
tão semelhante, relativa à mesma empresa, mas versando sobre auto de infração posterior, lavrado 
sob a égide do Convênio nº 100/97, que aumentou o percentual de redução da base de cálculo sobre os 
mesmos produtos para 60% e 30% (fls. 75/79), consignou um posicionamento semelhante ao que ora 
se adota, demonstrando, em 2006, alterando o entendimento do próprio fisco após o julgamento dos 
autos de infração que originaram o presente feito, no ano de 1994, com a adoção da motivação abai-
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xo transcrita, consolidando o entendimento que há tempos já vinha sendo defendido pela apelante, 
inclusive na presente ação:

“Entendo, porém, que a redução de 60% se aplica ao caso em tela, uma vez que o recorrente obteve 
o registro como uma indústria de ração animal, concentrado ou suplemento. O registro no Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento apresentado na defesa se refere ao produto fabricado e classifica 
o recorrente, como sendo, neste particular, uma indústria de um produto largamente utilizado como 
suplemento alimentício para animais. Não fosse assim, qual sentido teria uma indústria como a Pe-
trobrás registrar-se no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária?” (fl. 79)

É cediço que a adoção do posicionamento em comento não viola o dever de interpretação lite-
ral da norma tributária, mormente porque somente se avalia se o produto produzido pela apelante se 
enquadra no conceito definido pela legislação, o que de fato ocorre, não comportando interpretação 
extensiva ou por analogia.

Assim, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, julgando-se procedente a 
Ação Anulatória de Débito Fiscal, anulando-se os autos de infração nº 6384191, 6384202, 6384213, 
6384323, 6384312 e os débitos tributários deles decorrentes, por não se verificar o recolhimento a me-
nor do ICMS, invertendo-se os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da 
causa em favor dos patronos da apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando-se a sen-
tença recorrida nos termos acima expostos.

*****

(TJBA – Remessa Necessária nº 0300233-03.2014.8.05.0103. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. 
Osvaldo de Almeida Bomfim, Julgado em 19/03/2019).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. De-
cisão do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Ilhéus - CONDE-
MA no sentido de revogar a referida licença, sob o argumento de que o processo 
administrativo não teria passado pela análise da Câmara Técnica de Licenciamento 
e da plenária do CONDEMA, argumentando, ainda, que não foi dada a publicidade 
necessária ao Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Am-
biental - RIMA, e que não houve a realização da audiência pública. Decisão adotada 
sem observância do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo. O 
Impetrado revogou a licença ambiental sem ouvir o Impetrante. Inobservância aos 
princípios constitucionais insculpidos no LIV do art. 5º, CF/88 e do art. 10 da 
Lei Municipal nº 3.510/10. Em face da violação do direito líquido e certo da im-
petrante, concede-se a segurança.  SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME 
NECESSÁRIO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0300233-03.2014.8.05.0103, 

sendo Remetente Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus e Interessados Pedreira Iguape 
Ltda e Município de Ilhéus.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME 
NECESSÁRIO, nos termos do relatório e voto do Relator.
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RELATÓRIO
Trata-se de Remessa Necessária realizada em sede de Mandado de Segurança   nº 0300233-

03.2014.8.05.0103, impetrado por Pedreira Iguape Ltda, contra ato supostamente ilegal praticado pelo 
Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Municipal de Ilhéus - CONDEMA, a fim de 
submeter ao duplo grau de jurisdição a sentença de fls. 170/173, que concedeu a segurança vindicada 
pela impetrante.

A impetrante visa a declaração de nulidade do ato administrativo que revogou o pedido de 
renovação da licença ambiental de operação, por suposta inobservância de condições legais, alegando  
que não lhe fora oportunizado o contraditório e ampla defesa, e que não teria havido publicidade do 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

O Ministério Público se manifestou pugnando pelo prosseguimento do feito sem posterior 
intervenção ministerial, sob o argumento de ausência de interesse público primário a tutelar.

A sentença julgou nos seguintes termos:

Desta forma, nos termos da Lei 12.016/2009, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEI-
TEADA, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA, ANTES DE PRO-
CEDER À EXECUÇÃO DE QUAISQUER DELIBERAÇÕES QUE ATINJAM A ESFERA JURÍDICA 
DO IMPETRANTE, LHE OPORTUNIZE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, ATRAVÉS DA 
CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECURSO/DEFESA, sob pena de desobediência, sem embargo das 
demais penalidades indenizatórias, cíveis e administrativas aplicáveis. Confirma-se a liminar con-
cedida. Isento de custas ou honorários em virtude de disposição legal, pela qualidade da parte, em 
conjunto com o disposto na Súmula 512 do STF. Submeto esta decisão ao reexame necessário, diante 
do art. 475 do CPC. Intimem-se as partes e o MP.

Inexistindo recurso voluntário, conforme fl. 185, subiram os autos por força do duplo grau 
obrigatório, por tratar-se de REMESSA NECESSÁRIA, a teor do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Às fls. 163/167, parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença profe-
rida no primeiro grau.

VOTO
Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida em mandado de segurança.
Não há o que alterar na sentença proferida pelo Juízo a quo que, depois de detido exame dos 

fatos e direitos que emergem dos autos, atuou com acerto ao conceder a segurança pretendida.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) outorgou a renovação de licença am-

biental de operação à impetrante, sobrevindo decisão do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do 
Município de Ilhéus - CONDEMA no sentido de revogar a referida licença, sob o argumento de que 
o processo administrativo não teria passado pela análise da Câmara Técnica de Licenciamento e da 
plenária do CONDEMA, argumentando, ainda, que não foi dada a publicidade necessária ao Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, e que não houve a reali-
zação da audiência pública.

Do exame dos autos, verifica-se que a Impetrante, Pedreira Iguape Ltda, manejou a presente 
ação mandamental contra ato do Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Municipal 
de Ilhéus - CONDEMA, que revogou a renovação da licença ambiental de operação, por suposta 
inobservância de condições legais, alegando  que não lhe fora oportunizado o contraditório e ampla 
defesa, e que não teria havido publicidade dos procedimentos, do Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

Nas informações prestadas pelo Impetrado, às fls. 108/144, alega que a deliberação que anulou 
a renovação da licença ambiental da Pedreira Iguape Ltda não foi precedida da oitiva da impetrante, 
da SEMA, nem de qualquer ato de instrução. O processo foi deliberado de forma sumária na mesma 
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sessão de sua apresentação, tendo o próprio presidente atuado como relator, contrariando frontal-
mente o Regimento Interno nos arts. 6º e 13º.  Ademais, informa que o Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente do Municipal de Ilhéus - CONDEMA não tem competência para deliberar sobre o processo 
de renovação de Licença Ambiental. Nos termos do art. 10, IX da Lei Municipal nº 3510/2010, auto-
riza o CONDEMA  apenas quando se trata de primeira licença, que não foi o caso, uma vez que a 
impetrante está em atividade desde o ano de 2004, regularmente licenciada. O processo foi avocado 
de maneira imprópria pelo ex-presidente do CONDEMA que não cumpriu com o preceito do inciso 
X, art. 10 do Código Ambiental do Muncípio de Ilhéus (Lei 3.510/2010).

Na defesa do Município de Ilhéus, fls. 145/151, argui  Preliminarmente a ilegitimidade de parte 
passiva  da  autoridade coatora, porquanto a  presente  demanda  deveria sê-lo em face do Município 
de Ilhéus, sendo certo a necessidade de apontar a autoridade coatora.   

No mérito, aduz a inadequação da via eleita, pois faltam provas documentais que comprovem 
as alegações da parte impetrante. Necessitariam de laudos pericias técnicos produzidos por peritos 
do juízo, bem como oitivas testemunhais. Desta forma, a necessidade de dilação probatória afasta o 
cabimento da Ação de Mandado de Segurança. Sustentou-se que  o Poder Judiciário não pode imis-
cuir-se nas competências do Poder Executivo, quanto  ao julgamento de mérito proferido pelo órgão 
colegiado de defesa do meio ambiente a fim de primar pela separação dos poderes.  

Foram rejeitadas as preliminares, e intimados os impetrados do decisum, fls. 181/184.
Nesta senda, de acordo com o art. 252 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, o Conse-

lho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Ilhéus, tem poderes para licenciar atividades 
e obras potencialmente causadoras de degradação ambiental, requisitar e apreciar estudo prévio 
de impacto ambiental.

Neste passo, o art. 10, IX da Lei 3510/2010, que instituiu o Código Ambiental do Município 
de Ilhéus, preceitua que:

Art. 10 (...)
IX são atribuições do CONDEMA deliberar sobre as licenças de competência municipal de implanta-
ção ou operação, quando se tratar de primeira licença requerida pelo empreendedor, de empreendi-
mentos e atividades de grande e excepcional porte;
X -  Avocar, mediante ato devidamente motivado em procedimento próprio e aprovado por maioria 
simples, processos de licenças que sejam da alçada do órgão ambiental municipal (SEMA) para apre-
ciação e deliberação.

Através da leitura do artigo retromencionado, é possível concluir pela atribuição do CONDE-
MA para apreciar e deliberar acerca da licença ambiental, tratando-se de competência atribuída por 
lei municipal, com presunção de constitucionalidade.

Insta registrar que a renovação da licença ambiental de operação deve observância a proce-
dimentos e condições a serem atendidas pelo empreendedor, não se tratando de mera prorrogação 
automática da licença.

Em que pese o CONDEMA deter a atribuição para avocar o processo administrativo, delibe-
rando sobre a concessão/revogação da licença ambiental sub judice, deve, em obediência aos princí-
pios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, oportunizar o direito de defesa no processo 
administrativo ao empreendedor, sob pena de desrespeitar o art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

Assim, antes de tomar quaisquer providências tendentes à concretização da deliberação re-
alizada, gravosa ao impetrante, deveria oportunizar o contraditório e defesa ampla, incluindo-se o 
direito de recorrer das decisões tomadas. A Administração Pública não pode proceder contra o admi-
nistrado passando diretamente à decisão que repute cabível, pois terá, o dever jurídico de atender aos 
mandamentos constitucionais.

Há que se manter íntegra a sentença que concedeu a segurança para garantir à Impetrante o 
direito de contraditório e ampla defesa.
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Desse modo, procedeu corretamente o magistrado a quo ao conceder a segurança parcial, para 
o fim de determinar que a autoridade impetrada, antes de proceder à execução de quaisquer delibe-
rações que atinjam a esfera jurídica do impetrante, lhe oportunize o contraditório e a ampla defesa, 
através da concessão de prazo para recurso/defesa.

Do exposto, voto no sentido de confirmar a sentença e NEGAR PROVIMENTO ao Ree-
xame Necessário.

*****

(TJBA – Apelação nº 8000706-43.2015.8.05.0182. Segunda Câmara Cível. Relator: Desa. Ma-
ria do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 22/03/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. REE-
XAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CON-
CLUSIVO PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA DO SEGURADO PARA 
ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 
SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IM-
PERATIVA A ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO POSICIONAMENTO DO 
STJ (RESP 1.495.146/MG, TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA PARCIAL-
MENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
I - A sentença julgou procedente o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, 
com base no laudo do perito médico, indicado pelo juízo, que atestou a incapacidade da 
apelada para o exercício de sua atividade laboral (auxiliar de serviços gerais), mas com 
possibilidade de reabilitação para outra atividade sem peso e movimentos repetidos do 
tronco, pescoço e punho direito.
II - Tratando-se de condenação judicial referente ao pagamento de verba de natureza 
previdenciária, o índice de incidência da correção monetária, após 2006, deverá ser o 
INPC e os juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos lindes 
do supra mencionado REsp 1495146/MG.
III - Os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC/2015, foram observados 
na fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
débito existente por ocasião do pagamento.
Recurso de Apelação e Recurso Adesivo não providos.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8000706-

43.2015.8.05.018, provenientes da Vara do Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da 
Comarca de Nova Viçosa, que tem como apelante/apelado(a) MARIA DALVA DE JESUS SOUZA 
e o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E AO 
RECURSO ADESIVO E REFORMAR A SENTENÇA PARCIALMENTE EM REEXAME 
NECESSÁRIO, amparados nos fundamentos constantes do voto da Relatora.



384

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por MARIA DALVA DE JESUS 

SOUZA e pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – em face de sentença 
de procedência parcial proferida na ação ordinária, nos seguintes termos do dispositivo:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DAL-
VA DE JESUS SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos 
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) condenar o requerido a restabelecer o benefício de auxílio-doença à parte autora, desde a data de sua 
cessação administrativa (30/04/2015) até que haja sua devida readaptação ou reabilitação;
b) condenar o réu a pagar as prestações vencidas e vincendas, inclusive o abono anual (13º salário), desde a 
data da cessação indevida do benefício, pagamento este que deverá ser efetuado de uma só vez,
Em relação à correção monetária e os juros moratórios, em razão do julgamento das ADI’s 4.357 e 
4.425, fora declarada a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n.º 11.960/09 ao artigo 1.º, da 
Lei n.º 9.494/97, por arrastamento.
Deste modo, até a data de 25 de março de 2015 devem ser aplicadas as regras previstas na Lei n.º 
11.960/09, ou seja, aplicação de juros da caderneta de poupança. Após essa data, será utilizado para 
correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para os juros de 
mora 0,5% ao mê, respeitada eventual prescrição quinquenal.
Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais (Súmula 178 do STJ), bem como em 
honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte) sobre o valor do débito existente por ocasião do paga-
mento, excluindo-se assim as parcelas vincendas, em observância à Súmula 111 do STJ.
Tendo em vista o caráter alimentar do benefício, ANTECIPO A TUTELA a fim de determinar ao 
INSS que implemente, de imediato, o benefício ora concedido em favor do requerente.

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (ID 2137560), sustentando, 
em síntese, que o laudo do perito do juízo não comprova a incapacidade laborativa da acionante, ao 
contrário da análise pericial do INSS, na qual foi realizado o exame do histórico da autora, além de 
tê-la examinado fisicamente e atestado a ausência de limitação para o trabalho, sendo, portanto, inde-
vida a aposentadoria por invalidez.

Na eventualidade de não acolhimento do fundamento anterior, afirma que a sentença deter-
minou a implantação do benefício almejado pela parte autora e também do pagamento de parcelas 
atrasadas, determinando correção monetária e incidência de juros por índices diversos dos previstos 
no art. 1º-F da lei 9494/97, em patente afronta à decisão proferida pelo STF na ADI 4357/DF.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Con-
tudo, no caso de condenação da Autarquia-ré requer que seja aplicado às parcelas vencidas, o art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como que a condenação ao pa-
gamento de honorários, advocatícios seja fixada em percentual mínimo e com observância do Súmula 
111 do STJ e para que haja o o abatimento, nos cálculos de liquidação, do período em que eventual-
mente houve o exercício de atividade laborativa, com percepção de remuneração, e/ou percepção de 
benefício inacumulável.

A acionante interpôs recurso adesivo em conjunto com a contestação (ID 2137563), alegando 
a impossibilidade de readaptação ou reabilitação em razão da sua idade avançada (quarenta e nove 
anos) e da sua baixa escolaridade.

Pugna pela provimento do recurso adesivo a fim de que a Autarquia seja condenada a lhe con-
ceder aposentadoria por invalidez, desde a cessação do auxílio doença acidentário.

Nas contrarrazões, afirma que quando da cessação do auxílio doença teve de retornar à sua ativi-
dade laborativa habitual, pois necessitava do seu salário para sobreviver, contudo o trabalho de limpeza 
era efetuado por suas colegas de trabalho, já que não tinha condições físicas de realizar a tarefa laboral.

Afirma, ainda que o magistrado a quo aplicou corretamente os juros de mora e a correção 
monetária, bem como os honorários advocatícios.
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VOTO
O recurso de apelação interposto pelo INSS e o recurso adesivo interposto pela autora – MA-

RIA DALVA DE JESUS SOUSA – serão analisados conjuntamente.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.
Pois bem. Do exame dos autos, constata-se que a autora ajuizou ação ordinária com o objetivo 

de obter a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, assim como o pagamen-
to retroativo dos valores corrigidos desde 01/07/2014, acrescidos de juros e correção monetária.

De início, cumpre esclarecer que os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez 
estão estabelecidos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insus-
ceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 
enquanto permanecer nesta condição.

No caso, a sentença julgou procedente o pedido de concessão da aposentadoria por invali-
dez, com base no laudo do perito médico indicado pelo juízo que atestou a incapacidade parcial 
e permanente da apelada para o exercício de sua atividade laboral (serviços gerais), mas com 
possibilidade de reabilitação para outra atividade sem peso e movimentos repetidos do tronco, 
pescoço e punho direito.

Outrossim, restou incontroverso que a apelada é incapaz para exercer a sua atividade laboral 
habitual em razão da doença profissional ocorrida desde o ano de 2011.

Assim, não merece prosperar as alegações relativas à ausência dos requisitos para a concessão 
do benefício previdenciário, como também da impossibilidade de reabilitação.

Com efeito, sobre os juros e correção monetária, o STJ, em decisão publicada no dia 02/03/2018 
sedimentou o assunto ao apreciar o REsp 1495146/MG (Recurso Especial 2014/0275922-0) e subme-
tê-lo ao rito dos recursos repetitivos. No aludido Recurso Especial ficou consignado, entre outros 
assuntos, que:

“2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excep-
cionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública 
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F 
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No caso dos autos, em se tratando de condenação judicial referente ao pagamento de verba de 
natureza previdenciária, o índice de incidência da correção monetária, após 2006, deverá ser o INPC 
e os juros segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos lindes do supra mencionado 
REsp 1495146/MG.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §2º, do CPC/2015 estabelece que serão fixa-
dos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico 
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, mediante apreciação 
equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e impor-
tância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o ser serviço.
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A sentença observou tais parâmetros ao fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do débito existente por ocasião do pagamento.

Ante o exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e ao recurso 
adesivo, e, em Reexame Necessário, determinar que seja aplicado o INPC para corrigir as parcelas 
vencidas e os juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, mantendo inalterada 
a sentença nos demais capítulos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0087174-54.2008.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Ma-
ria do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 12/02/2019)

EMENTA: APELOS RECÍPROCOS. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
RECURSO DA PETROS: NÃO CONHECIMENTO POR PRECLUSÃO TEM-
PORAL E LÓGICA. NÃO INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE À 
ÉPOCA AFASTOU A PRESCRIÇÃO PLENA E TAMBÉM ANTERIOR CON-
CORDÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL. RECURSO DO AUTOR CONHE-
CIDO E IMPROVIDO: PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROLAÇÃO DE 
SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, INCONFORMIS-
MO DA PARTE. PLEITO DE REAJUSTE DO SUPLEMENTO DO BENEFÍ-
CIO COM ARRIMO NO REGULAMENTO DA ÉPOCA EM QUE ADERIU 
AO PLANO PETROS. INACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO REGULAMEN-
TO PETROS VIGENTE À ÉPOCA EM QUE A PARTE PREENCHEU OS RE-
QUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO 
SEDIMENTADO NO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DA RÉ NÃO 
CONHECIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – APELO DA RÉ: Considerando que a insurgência da PETROS gravita em torno da 
prescrição e do Laudo Pericial, seu recurso não deve sequer ser conhecido, sob pena 
de violar o instituto da preclusão temporal e lógica.  É que, na hipótese, em decisão 
interlocutória de fls. 191/194, o Juízo a quo reconheceu a aplicação da prescrição quin-
quenal e, em face da mencionada interlocutória, não foi desafiado agravo de instru-
mento. Assim, verificada a preclusão temporal. De igual sorte, infere-se que, após a 
juntada do Laudo Pericial e Laudo Pericial Complementar, o Juízo a quo determinou 
que as partes se manifestassem sobre os mesmos (Despacho de fl. 456), ocasião em que 
a PETROS, em petição de fl. 459, declarou que “concorda com laudo apresentado pelo 
I. Perito, uma vez que não há excesso de execução.” Assim, caracterizada a preclusão 
lógica, sob pena de violar a boa-fé processual. APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
2 – APELO DO AUTOR: Consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, transcri-
to no corpo do Voto, “o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda 
e se extrai a partir de uma interpretação lógicosistemática do afirmado na petição ini-
cial” (Resp 76.153/SP). Assim, in casu, não caberia outro tipo de condenação, a não ser 
conforme decidido pela Magistrada a quo, uma vez que o pedido do autor é o recalculo 
da suplementação de aposentadoria. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE 
DO JULGADO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
No mérito, a insurgência do apelante não merece prosperar. Aqui, cumpre-me, como 
também procedeu o Magistrado a quo, adotar a atual orientação firmada pelo STJ, no 
sentido de que “sempre foi permitida à entidade  fechada de previdência privada alterar 
os regulamentos dos planos  de custeio e de benefícios como forma de manter o equi-
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líbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas 
realidades  econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso 
é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos  de  benefícios a conceder, 
incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida 
aprovação.” (Já citado REsp1433544/SE, Rel. Min. Luíz Felipe Salomão, Dje 01/12/16)
Destarte, diversamente do quanto defendido pelo apelante, seguindo orientação ju-
risprudencial do STJ, apenas os participantes que já haviam preenchido os requisitos 
necessários para a aposentadoria antes da mudança de regime jurídico é que teriam o 
direito de terem os seus benefícios de complementação calculados com observância 
das regras anteriores, o que não é a hipótese dos autos. Sentença de procedência parcial 
mantida em sua íntegra. APELO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E 
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível (Processo nº 0087174-54.2008.8.05.0001), 

em que figura como, reciprocamente, Apelante/Apelado ANTÔNIO GOULART QUEIROZ e Apelante/
Apelado FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Apelo da Ré e em CONHE-
CER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Autor, amparados nos fundamentos constantes do 
Voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO
ANTÔNIO GOULART QUEIROZ ingressou com Ação Ordinária em face da FUNDA-

ÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.
Adoto o relatório da sentença e acrescento que a Magistrada a quo julgou procedente em parte 

o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTES EM PARTE 
os pedidos para condenar a Ré a revisar o cálculo da suplementação de pensão devida ao Autor, 
adequando-a à conta correta segundo os cálculos periciais homologados, sob pena de pagamento 
de multa no valor diário de R$. 1.000,00 (mil reais), bem como para condená-la ao pagamento das 
diferenças apuradas, ressalvadas as parcelas acobertadas pela prescrição quinquenal, tudo acres-
cido de juros de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos 
respectivos vencimentos.
Condeno a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 
do valor da condenação. ”

Inconformado, ANTÔNIO GOULART QUEIROZ manejou o presente apelo. Em suas ra-
zões às fls. 482/489, afirma que intentou a Ação Ordinária visando ao recálculo da suplementação 
da sua aposentadoria  segundo às regras efetivamente contratadas, correspondentes ao Regulamento 
vigente à época do seu ingresso na Petros, bem como sua incorporação e ressarcimento das diferenças 
existentes a partir da data da concessão até o efetivo cumprimento da obrigação.

Assevera que a sentença guerreada é, com a devida vênia, extra petita, pois, no seu sentir, 
estabelece condenação de natureza diversa do pedido. Assim, defende que a sentença, ao homologar e 
acolher os fundamentos que permearam o laudo pericial, incorre no mesmo erro atribuído ao perito, 
razão pela qual se impõe a sua revisão, à vista dos fundamentos expostos, já que o erro apontado leva 
à nulidade do julgado.
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Defende que a complementação dos proventos da aposentadoria tem natureza contratual e 
deve ser regida pelas normas em vigor na data da adesão do beneficiário ao respectivo Regulamento, 
sendo descabida a retroação de normas posteriores que restringem os direitos originalmente pactua-
dos. Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões de fls. 523/536, a PETROS pugna pelo improvimento do recurso da 
parte beneficiária.

Por sua vez, em suas razões de fls. 491/511, a PETROS, de início, alega equívoco do Juízo a 
quo ao aplicar a prescrição quinquenal ao caso. Para tanto, argumenta que, em verdade, há prescrição 
total do direito de ação, devendo, no seu entender, ser extinta a demanda. No mérito, assevera que o 
perito considerou datas incorretas, bem como defende caso seja mantido o entendimento de que o va-
lor do benefício deve ser majorado, em decorrência de determinação judicial, será necessário o aporte, 
calculado atuarialmente para sustentar o aumento, não sendo suficientes apenas as contribuições, e 
argumenta que, para a composição da Reserva Matemática, são utilizadas premissas com base em 
cálculos atuariais para dimensionar o compromisso da entidade com o participante. Por fim, pugna 
pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões às fls.565/570, ANTÔNIO GOULART QUEIROZ, em resumo, requer o 
improvimento do recurso da PETROS.

VOTO
De logo, anuncia-se que, diante do oferecimento de apelos recíprocos, as partes continuarão 

a serem tratadas, nesta Instância superior, como autor e ré, para melhor compreensão do Voto, ainda 
que em em prejuízo ao tecnicismo.

Na sequência, deve ser dito que o apelo do Fundação ré não pode ser conhecido por este Tri-
bunal ad quem, sob pena de violação à regra da preclusão com a rediscussão de questões já decididas 
no curso do processo. Vejamos:

Na hipótese, tem-se que, em decisão interlocutória de fls. 191/194, o Juízo a quo reconheceu 
a aplicação da prescrição quinquenal à hipótese e decidiu que, por se tratar de ação manejada em 
04/06/2008, apenas as parcelas anteriores a 05/06/2003 estariam prescritas. Em face da mencionada 
interlocutória, não foi desafiado agravo de instrumento.

De igual sorte, infere-se que, após a juntada do Laudo Pericial e Laudo Pericial Complemen-
tar, o Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem sobre os mesmos (Despacho de fl. 456), 
ocasião em que a PETROS, em petição de fl. 459, declarou que “concorda com laudo apresentado 
pelo I. Perito, uma vez que não há excesso de execução.”

Assim, considerando que a insurgência da PETROS gravita em torno da prescrição e do Lau-
do Pericial, seu recurso não deve sequer ser conhecido, sob pena de violar o instituto da preclusão 
temporal e lógica.

Nesse sentido, transcreve-se julgado do Tribunal gaúcho, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO. 
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA 
EXPRESSA COM O CÁLCULO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, I, DO CPC DE 2015. PRE-
CLUSÃO LÓGICA. Denota-se a anuência expressa da parte recorrente com o cálculo da Contadoria 
Judicial, a caracterizar preclusão lógica. Precedentes deste TJRS. Apelação não conhecida. (Ape-
lação Cível Nº 70079949020, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 
Delgado, Julgado em 17/12/2018)

Destarte, NÃO SE CONHECE do Apelo da Fundação Petros.
Na sequência, passa-se ao exame do Apelo do autor.
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Assim, tem-se que a ausência de impugnação dos cálculos no momento oportuno acarretou a 
preclusão e impossibilidade do Juízo reabrir esta discussão.

De logo, deve ser dito que a preliminar de nulidade do julgamento por prolação de sentença 
extra petita não comporta guarida.

Consoante se depreende da leitura do §2º, do Art. 322, do CPC, “a interpretação do pedido consi-
derará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Assim, consoante julgado do Supe-
rior Tribunal de Justiça, “o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a 
partir de uma interpretação lógicosistemática do afirmado na petição inicial” (Resp 76.153/SP).

Assim, não caberia outro tipo de condenação, a não ser conforme decidido pela Magistrada a 
quo, uma vez que o pedido do autor é o recalculo da suplementação de aposentadoria.

Por tais razões, AFASTA-SE a PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO 
EXTRA PETITA.

No mérito, a insurgência do apelante não merce prosperar. Embora esta Segunda Câmara, 
em julgamentos anteriores de ações deste jaez, tenha reconhecido que o Regulamento aplicável 
seria o vigente à época da adesão do beneficiário ao plano de previdência complementar, cumpre-
-me, como também procedeu o Magistrado a quo, adotar a atual orientação firmada pelo STJ, 
no sentido de que “sempre foi permitida à entidade  fechada de previdência privada alterar os 
regulamentos dos planos  de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial 
das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas  realidades  econômicas e 
de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e 
revisões dos planos  de  benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes 
do fundo de pensão após a devida aprovação.” (REsp 1433544/SE, Rel. Min. Luíz Felipe Salomão, 
Dje 01/12/2016)

Com isso, firmou-se o entendimento de que a suplementação de aposentadoria deve ser regida 
pelas normas vigentes à época do jubilamento, ou seja, o seu cálculo deve obedecer ao Regulamento 
vigente na data da aposentadoria da parte.

O Art. 17 e o Art. 68, §1º, ambos da Lei Complementar Nº109/2001, estabelecem que:

“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes 
das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o 
direito acumulado de cada participante.
Parágrafo Único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios 
previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que 
se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.”
“Art. 68 (...)
§1 - Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas 
as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano.”

E, diversamente do quanto defendido pelo apelante, o STJ firmou entendimento no sentido de 
que apenas os participantes que já haviam preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria 
antes da mudança de regime jurídico é que teriam o direito de terem os seus benefícios de comple-
mentação calculados com observância das regras anteriores, o que não é a hipótese dos autos. Corro-
borando, transcreve-se o julgado:

“PROCESSO CIVIL.  AGRAVO INTERNO.  PREVIDÊNCIA PRIVADA.  CONCESSÃO BENEFÍCIO.   
EXIGÊNCIA   DE CESSAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. NÃO  PRE-
ENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO  REGULAMENTO. INEXIS-
TÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO. LC N° 108 E 109, DE 2001. SÚMULA N° 83/STJ.
1. (...)
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2. (...)
3.  “No  tocante  ao  regime  de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta 
Corte de que o direito adquirido somente se  aperfeiçoa  no  momento  em  que  o  participante  pre-
encher  os requisitos  para  a percepção do benefício previdenciário”. (AgRg no REsp   989.392/DF,   
Rel.   Ministro   RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2014, 
DJe 14/4/2014).
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 833390 / RS, AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0324059-2, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI 
, 4ª Turma, DJe 27/09/2017)

Com isso, sem necessidade de maiores elucidações, entendo que a sentença hostilizada não 
comporta reforma, devendo, ser mantida em sua íntegra.

Diante do exposto, VOTO, no sentido de NÃO CONHECER o Apelo da ré e em CONHE-
CER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do autor.

*****

(TJBA – Apelação nº 0196955-45.2007.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Osvaldo 
de Almeida Bomfim, Julgado em 19/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS 
DE MAJORAÇÃO DE SALÁRIO CONCEDIDA AO PESSOAL DA ATIVA POR 
MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEIS SALARIAIS. O STJ, através do Tema 
736, decidiu que não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do 
plano de benefícios de previdência privada. DESACOLHIMENTO. DO DIREITO 
AOS REAJUSTES CONCEDIDOS EM RAZÃO DA PARIDADE REMUNERA-
TÓRIA COM OS EMPREGADOS ATIVOS DA PETROBRAS, CONSOANTE 
ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. A criação 
de novos níveis, concedidos apenas ao pessoal da ativa, não importa no reajustamento 
geral da tabela salarial da patrocinadora; logo, não serve de parâmetro para cálculo do 
reajuste dos benefícios concedidos aos inativos. REJEITADA. APELO CONHECI-
DO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Apelação nº 0196955-45.2007.8.05.0001, em 

face da sentença proferida pelo Juízo a quo, em que figura como apelante RAYMUNDO FERREIRA 
BRASIL e como apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, 
pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
RAYMUNDO FERRERA BRASIL, interpõe Apelação em face de sentença prolatada pelo 

Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador-BA que, nos autos da ação ordinária sob o nº 
0196955-45.2007.8.05.0001, dispôs no seguinte sentido:

“[…] Da leitura deste dispositivo constato que ao revés do quanto alegado em sede exordial, o Acordo 
Coletivo 2004/2005/2006 não previu aos empregados ativos um reajuste salarial, mas apenas a mudan-
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ça do nível dos funcionários mediante a ascensão nas respectivas carreiras. Desta forma, entendo que 
a progressão de nível salarial somente pode ser concedida aos funcionários ativos, sendo impraticável 
a sua extensão aos pensionistas e aposentados, em virtude da sua natureza de progressão no cargo e/
ou carreira definida através de previsão constante no Plano de Classificação e Avaliação de Cargos 
-  PCAC vigente para os empregados ativos. Por certo, tal progressão não se coaduna com a situação 
jurídica de funcionários já aposentados, uma vez que não seria lógico que um aposentado possa obter 
ascensão funcional nos quadros da empresa. […] Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES as pre-
tensões autorais nos termos fundamentação supra […].”

Narra que se trata de ação onde requereu a condenação da ré a proceder à revisão da sua su-
plementação de  aposentadoria, fazendo incidir ao benefício, a incorporação do reajuste de 5% a partir 
de setembro de 2004,  em virtude do efeito causado pelos Acordos Coletivos de Trabalho firmados 
entre a Patrocinadora Petrobrás e os Sindicatos da categoria nos anos de 2004/2005/2006, quando 
restou concedido indiscriminadamente aos funcionários da ativa a progressão de um nível salarial, 
pugnando ainda pelo pagamento das diferenças vencidas entre a concessão do aumento e a sua efetiva 
incorporação às suas aposentadorias.

Alega que os aumentos concedidos por Acordos Coletivos ao pessoal da ativa, quando esten-
didos a todos os empregados da Petrobras de forma indiscriminada, cuidam de reajuste geral, diante 
do que é devida a extensão das majorações, em igual proporção, ao benefício previdenciário auferido 
pelo(s) aposentados.

Sustenta que faz jus aos reajustes concedidos em razão da paridade remuneratória com os em-
pregados ativos da Petrobras, oriundo de expressa previsão constante do artigo 41, do Regulamento 
do Plano de Benefícios.

Aduz que, embora tenham sido escamoteados como progressões funcionais, as disposições 
dos referidos acordos coletivos possuem a natureza de aumento geral de salários.

Contrarrazões às fls. 624/642, pugnando pelo improvimento do presente recurso.

VOTO
Preparo dispensado, em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme fls. 590/591.
O recurso interposto em 29/06/2018 mostra-se tempestivo, visto que a sentença foi disponibi-

lizada em 14/06/2018, iniciando a contagem do prazo em 18/06/2018.
Admito-o, pois.
Passo, então, à análise dos argumentos aqui ventilados.
De que os aumentos concedidos por Acordos Coletivos ao pessoal da ativa, quando esten-

didos a todos os empregados da Petrobras de forma indiscriminada, cuidam de reajuste geral.
Dos autos, constata-se que o Apelante pleiteia a revisão da sua suplementação de sua aposen-

tadoria, fazendo incidir ao benefício a incorporação do reajuste de 5% a partir de setembro de 2004, 
em virtude do efeito causado pelos Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre a Patrocinadora 
Petrobrás e os Sindicatos da categoria nos anos de 2004/2005/2006.

No julgamento do Resp n. 1.425.326 - RS, com base na sistemática dos Recursos Repetitivos, a 
Segunda Seção do STJ firmou entendimento contrário à tese de extensão aos inativos ou pensionistas 
de previsões contidas em Acordo Coletivo da categoria, no sentido da vedação de repasse aos aposen-
tados de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, vejamos a respectiva ementa:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.425.326 - RS (2013/0409527-9) PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENE-
FÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO 
ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NA-
TUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVIS-
TA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA 



392

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOS-
SIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de 
previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou Indiretamente -, é vedado o repasse de 
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir 
da vigência da Lei Complementar n.108/2001, independentemente das disposições estatutárias e 
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de 
benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capi-
talização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, 
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.425.326 - RS 
(2013/0409527-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. DJe: 28/05/2014).

Outrossim, não se olvida que não foram previstas fontes de custeio para o pagamento de 
parcelas que não foram incluídas entre os benefícios a que a Apelada se comprometeu a suportar. 
Estendê-las, pois, aos inativos, implicaria ofensa ao princípio do equilíbrio atuarial das reservas, não 
se compatibilizando com o mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada.

Por outro viés, a criação de novos níveis, concedidos apenas ao  pessoal da ativa, não importa 
no reajustamento geral da tabela salarial da  patrocinadora; logo, não serve de parâmetro para cálculo 
do reajuste dos  benefícios concedidos aos inativos.

Deste modo, levando-se em conta a modificação da orientação jurisprudencial, que concluiu 
pela impossibilidade de repasse da vantagem de qualquer natureza, a sentença deve ser mantida.

Rejeitada, portanto, a presente argumentação.
Do direito aos reajustes concedidos em razão da paridade remuneratória com os empre-

gados ativos da Petrobras, consoante artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios.
De igual modo, a mudança no entendimento jurisprudencial impõe o desacolhimento da pre-

sente alegação.
Ademais, a demanda trata da aplicação aos aposentados de benefícios concedidos a trabalha-

dores da ativa em sede de acordo coletivo sob o argumento de que a não concessão violaria o previsto 
no Art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios (fl. 56) que, in verbis, prevê que:

“Art. 41. Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio doença, de pensão e de auxílio-
-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais 
da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC) […]”

Já o benefício perseguido pelo demandante encontra-se previsto na Cláusula 4ª do Acordo 
Coletivo 2004/2005 que dispôs da seguinte forma:

“Cláusula 4ª - A Companhia concederá, a todos os empregados admitidos até a data de assinatura deste 
acordo, 1 (um) nível salarial de seu cargo.
Parágrafo único – A Companhia acrescerá 1 (um) nível salarial no final da faixa de cada cargo do atual 
Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC, de forma a contemplar a todos os empregados 
com o nível citado no caput.”

Da análise dos dispositivos mencionados, constata-se que os Acordos Coletivos firmados tive-
ram por objetivo conceder 1 (um) nível salarial ao cargo dos empregados, não consistindo em reajuste 
salarial e não sendo possível ao aposentado, ora Apelante, ser promovido em nível de carreira confor-
me dispuseram os ACTs (Acordos Coletivos de Trabalho).

Rejeitada, portanto, a argumentação.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente 

recurso, mantendo a sentença a quo em seus termos.
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Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários em R$200,00 (duzentos reais), visto 
que a sentença a quo fixou-os em R$2.000 (dois mil reais), ficando o pagamento destes suspensos em 
razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º do CPC.

*****

(TJBA – Apelação nº 8000603-92.2018.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relatora: Des. Baltazar Mi-
randa Saraiva, Julgado em 31/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DESª. CORREGEDORA 
GERAL DA JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IN-
TERESSE DE AGIR POR PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 
DO WRIT. ACOLHIDA. MÉRITO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VA-
CÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA 
E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDEN-
CIADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPA-
RADO PELA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8000603-

92.2018.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, WALTER ALBERTO MIOZZO JÚNIOR, 
e, como Impetrados, a DESEMBARGADORA CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA e o 
DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, figurando como li-
tisconsorte passivo, RAFAEL MORTARI VOLGARINI,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a PRELIMINAR de inade-
quação da via eleita, ACOLHER a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da Desª. Corregedora 
Geral da Justiça, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à referida autoridade, nos 
termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ACOLHER a PRELIMINAR de ausência de interesse de 
agir por parcial perda superveniente do objeto do writ, especificamente no que toca aos pedidos de 
designação do Impetrante para o Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de Água Doce 
e do Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de Ibitupã, tendo em vista a desativação das 
referidas serventias, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, em razão da inexistên-
cia de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste mandamus, ficando as partes advertidas 
que, eventuais embargos de declaração interpostos sem a estrita observância das hipóteses de cabi-
mento previstas no art. 1.022 do CPC, ou para rediscutir matéria já apreciada, serão considerados 
manifestamente protelatórios, a parte embargante será sancionada nos termos do art. 1.026, § 2º, 
do CPC e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da 
multa (art. 1.026, § 3º, do CPC), e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente 
Desembargador Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WALTER ALBERTO MIOZZO JÚ-

NIOR em face de suposto ato ilegal atribuído ao DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS 
COMARCAS DO INTERIOR deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu 
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seu pedido de acumulação provisória de serventias extrajudiciais, deferindo a cumulação das serven-
tias pretendidas a outros delegatários.

Em sua exordial, informa o Impetrante que é registrador civil de pessoas naturais da Comarca 
de Iguaí/BA, aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Ser-
ventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado da Bahia.

Salienta que, em 28/06/2017, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia republicou com corre-
ção o Provimento Conjunto CGJ/CCI – nº 08/2017, que regulamentava os parâmetros para preenchi-
mento das serventias vagas no Estado da Bahia, apresentando critérios objetivos para que em regime 
de interinidade os candidatos pudessem exercer a delegação nas demais serventias extrajudiciais, 
posteriormente ofertadas.

Registra que, conforme Protocolo de Designação de Interinidade, o Requerente fez a escolha, 
pela ordem de preferência, onde constou o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ibicuí 
como sendo sua 2ª opção, o Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de Água Doce, que é 
distrito de Ibicuí, como sendo sua 5ª opção e o Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de 
Ibitupã, também distrito de Ibicuí, sendo sua 8ª opção, dentre as 9 (nove) opções realizadas.

Neste contexto, aduz que todos os serviços pleiteados pelo Impetrante são de mesma especiali-
dade e igual natureza à delegação que exerce. Todavia, nenhuma destas lhe foram concedidas, sendo, 
ao revés, concedidas para delegatários de comarcas diferentes e de delegações de natureza diferente.

Chama atenção para o fato de que, nos termos da Resolução nº 06, de 05/07/2017, a Comarca 
de Ibicuí foi extinta e agregada à Comarca de Iguaí, restando evidente que Ibicuí e seus distritos pas-
saram a pertencer à Comarca de Iguaí, sendo vinculados a esta última.

Neste sentido, aduz que o Provimento Conjunto CGJ/CCI – nº 08/2017 colacionou os critérios 
de acumulação, sendo esses critérios objetivos e com ordem de prioridade – sendo o primeiro critério 
o da especialidade (ou seja, serviço de mesma natureza) e como segundo critério o exercício em mes-
ma Comarca (o que envolve seus respectivos distritos – assim como Ibicuí).

Assim, enfatiza que a preferência deveria ter recaído sobre o Impetrante, delegatário do Car-
tório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Iguaí, pois os 3 (três) cartórios de Ibicuí pertencem à 
mesma comarca e são da mesma natureza, devendo por direito ser de sua responsabilidade.

Pontua, ainda, que para efeito de aplicação do Provimento Conjunto CGJ/CCI – nº 08/2017, as 
serventias que por definição legal acumulem mais de uma função – como é o caso das serventias de 
Registro Civil com Funções Notariais de Água Doce e Ibitupã –, terão sua natureza determinada pela 
atividade preponderante, que no caso é a função de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Assim, afirma que “para designação de interino no serviço de Registro Civil de Pessoas Natu-
rais com funções Notariais nas serventias que menciona acima, deverá ser levada em consideração a 
atuação na mesma área de especialidade da serventia vaga e a atuação na mesma Comarca – além do 
importante fato de se evitar a acumulação de funções registrais de imóveis com as funções notariais”.

Não obstante, salienta que, apesar de preencher satisfatoriamente os critérios objetivos aponta-
dos no Provimento Conjunto CGJ/CCI – nº 08/2017, as referidas serventias foram deferidas a: (i) RA-
FAEL MORTARI VOLGARINI, titular do Registro de Imóveis, Hipotecas e Títulos e Documentos 
de Ibicuí; (ii) ALOÍSIO GONÇALVES DE AGUIAR, titular do Tabelionato de Notas com Funções 
de Protesto de Títulos de Ibicaraí; (iii) LUIZ AUGUSTO RAMBO, titular do Registro de Imóveis, 
Hipotecas e Títulos e Documentos de Ibicaraí.

Salienta que os referidos candidatos são delegatários de serviço de natureza diversa, acumulan-
do, assim, o serviço de notas e de registro da mesma comarca, situação que entende deve ser evitada.

Ante o exposto, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, tornando sem efeito o 
deferimento da acumulação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais com funções No-
tariais Ibicuí, Água Doce e Ibicaraí, para os delegatários nomeados no Edital Conjunto CGJ/CCI nº 
04/2017, publicado no dia 13 de dezembro de 2017.



395

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Ao final, pugna pela concessão da segurança, assegurando o direito líquido e certo do Impe-
trante, de tal forma que lhe seja deferida a acumulação para gestão interina dos Cartórios de Registro 
Civil de Pessoas Naturais com funções Notariais dos distritos dos distritos Ibicuí, Água Doce e Ibi-
caraí, pertencentes à Comarca de Iguaí/BA.

Após sucessivas redistribuições do feito, coube-me a relatoria do processo.
Em decisão de ID 1203927 foi indeferido o pleito liminar.
Devidamente notificada, a DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DE 

JUSTIÇA informou que a competência da Corregedoria Geral de Justiça não abrangeria a comarca 
de Iguaí-BA, competindo ao Corregedor das Comarcas do Interior, portanto, as informações soli-
citadas (ID 1380722).

O ESTADO DA BAHIA interveio no feito (ID 1797384), suscitando preliminar de inadequa-
ção da via eleita por inexistência de prova pré-constituída do direito alegado, de ilegitimidade passiva 
da Corregedora Geral da Justiça e de ausência de interesse de agir por parcial perda superveniente do 
objeto do writ.

Quanto ao mérito, pugna pela denegação da segurança, em razão da autonomia administrativa 
na gestão do serviço público, destacando a discricionariedade da designação de substituto e impossi-
bilidade de análise do mérito administrativo pelo Judiciário.

Em petição de ID 1866662, o Impetrante requereu o aditamento da inicial, a fim de que fosse 
incluído, no polo passivo da demanda, o Sr. RAFAEL MORTARI VOLGARINI, delegatário do Car-
tório de Pessoas Naturais da Comarca de Ibicuí. Ressaltou que “as pessoas de ALOÍSIO GONÇAL-
VES DE AGUIAR e LUIZ AUGUSTO RAMBO, embora tenham sido nomeados para serventias que 
deveriam ter sido designadas para o Impetrante, não chegaram a tomar posse porque desistiram de 
tais nomeações. Dessa maneira, todas as serventias que deveriam ter sido destinadas ao Impetrante, 
acabaram sendo destinadas para a pessoa de RAFAEL MORTARI VOLGARINI”. Ao final, pugnou 
pela concessão da segurança pleiteada.

Em despacho de ID 1946348, foi determinada a inclusão do Corregedor das Comarcas do Inte-
rior no polo passivo desta demanda, bem como a intimação do Impetrante para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, recolher as custas relativas à citação do litisconsorte passivo RAFAEL MORTARI VOLGARINI.

O Impetrante, através de petição de ID 2004912, ratificou os termos da inicial, bem como jun-
tou o comprovante de pagamento das custas relativas a citação do litisconsorte passivo.

O CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR prestou informações (ID 2065664), 
pontuando que, com o advento do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 07/2018, publicado no DJE de 03 
de julho de 2018, que determinou a imediata desativação de serventias, impõe-se reconhecer a perda 
superveniente de parte do objeto do presente mandamus, especificamente no que toca a designação 
do Impetrante para os Distritos de Água Doce e Ibitupã, considerando que se encontram listados no 
Anexo I do aludido ato normativo como objeto de desativação.

Já no tocante ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais - Sede de Ibicuí, esclarece 
a natureza discricionária da designação interina, diante do que disciplina a carta constitucional e a 
legislação infraconstitucional aplicável à matéria.

Ademais, afirma que os critérios de preferência são cumulativos, destacando que o delegatário 
indicado, titular de cartório de serviços registral, de mesma natureza do que assumiu interinamente, 
já atua na mesma localidade para a qual foi designado, enquanto que o Impetrante é titular de ser-
ventia em comarca diversa. Assim, conclui que a designação vergastada se deu dentro da margem 
de discricionariedade conferida à Administração Pública para avaliar a conveniência e oportunidade 
para a prática do ato, pugnando, por conseguinte, pela denegação da segurança.

Devidamente citado, o litisconsorte RAFAEL MORTARI VOLGARINI apresentou mani-
festação (ID 2294317), requerendo a manutenção da Portaria nº CCI 65/2018 - GSEC, publicada no 
diário da justiça eletrônico nº 2.065, em 18/01/2018, e o total indeferimento da segurança pleiteada.
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Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 2595864), opinan-
do pela parcial perda superveniente do objeto presente mandamus, especificamente no que toca a de-
signação do Impetrante para o Cartório de Registro Civil com Funções Notariais do Distrito de Água 
Doce e do Cartório de Registro Civil com Funções Notariais do Ibitupã, todos da Comarca de Ibicuí/
BA, tendo em vista da desativação das referidas serventias. Já em relação ao pleito de designação da 
gestão interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais – Sede de Ibicuí/BA, pugna pela 
denegação da segurança pretendida, em razão da inexistência de direito líquido e certo.

VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WALTER ALBERTO 

MIOZZO JÚNIOR em face de suposto ato ilegal atribuído ao DESEMBARGADOR CORREGE-
DOR DAS COMARCAS DO INTERIOR deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
que indeferiu seu pedido de acumulação provisória de serventias extrajudiciais, deferindo a cumula-
ção das serventias pretendidas a outros delegatários.

Inicialmente, passa-se à análise das preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia.
Quanto à preliminar de inadequação da via eleita por inexistência de prova pré-constituída do 

direito alegado, cumpre destacar que, em razão do procedimento do mandado de segurança, faz-se 
necessário a comprovação, de plano, do direito líquido e certo, sendo imprescindível também que o 
ato ilegal combatido seja demonstrado de forma clara, límpida e, mais que isso, ornado da prova de 
sua existência.

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., 
Editora Malheiros, 2009), considera-se líquido e certo o direito independentemente de sua complexi-
dade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano, ou seja, quando indepen-
dam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração 
da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário 
estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo.

Ocorre que os documentos que instruíram a inicial são suficientes para possibilitar a análise 
da ilegalidade ou não do ato impugnado, sem necessidade de dilação probatória. Assim, deve ser re-
jeitada a preliminar de inadequação da via eleita.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Corregedora Geral da Justiça, convém desta-
car que a referida autoridade, apontada como coatora, não detém atribuição para praticar qualquer ato 
relacionado aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais com Funções Notariais de Ibicuí, de 
Água Doce e de Ibicaraí, cuja atribuição é da Corregedoria das Comarcas do Interior.

Assim sendo, deve ser acolhida a referida preliminar para que, com relação à Corregedora Ge-
ral da Justiça, autoridade indevidamente incluída no polo passivo da demanda, seja o processo extinto 
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

No mais, impõe-se reconhecer a perda superveniente de parte do objeto do presente man-
damus, especificamente no que toca aos pedidos de designação do Impetrante para os Cartórios de 
Registro Civil com Funções Notariais dos Distritos de Água Doce e de Ibitupã, na medida em que as 
referidas serventias foram desativadas por meio do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 07/2018, publi-
cado no DJE de 03 de julho de 2018.

Portanto, subsiste o interesse de agir do Impetrante tão somente no tocante à designação do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais - Sede de Ibicuí.

Com efeito, o Impetrante é registrador civil das pessoas naturais da Comarca de Iguaí/BA, 
aprovado no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e 
de Registro do Estado da Bahia.

Nesta senda, o Impetrante afirma que o cerne da controvérsia reside na aplicação dos critérios 
estabelecidos no Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 08/2017, supostamente desconsiderados na desig-
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nação do Registrador de Imóveis da mesma Comarca, sustentando o Impetrante que melhor atende a 
tais critérios.

Não obstante, analisando detidamente o caso em comento, verifica-se que assiste razão à Cor-
regedoria das Comarcas do Interior, por não existir direito subjetivo do Impetrante à acumulação 
interina da serventia indicada, inexistindo direito líquido e certo a ser resguardado, notadamente em 
razão da autonomia administrativa na gestão de serviço público e discricionariedade administrativa 
na titularização do responsável.

Com efeito, é exigência expressa na Carta Magna que o ingresso na atividade notarial e de 
registro ocorra mediante concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serven-
tia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 06 (seis) meses, 
conforme previsto no seu artigo 236, § 3º, que ora destaca-se:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público.
(…)
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, 
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses.

Não obstante a aludida previsão constitucional, em razão das dificuldades enfrentadas pelos 
Tribunais de Justiça pátrios na realização de concurso público para prover todas as serventias vagas, 
tem-se admitido de forma excepcional a designação de delegatários, interinamente, para responderem 
por Ofícios Extrajudiciais que ainda não foram preenchidos mediante concurso público.

Frise-se que a designação para gestão interina de serventia extrajudicial é ato discricionário da 
autoridade administrativa competente, que deverá se dar nos termos da recomendação normatizada 
pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente no art. 3º, caput, da Resolução nº 80/09 do CNJ, que 
assim dispõe:

Art. 3º. Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta re-
solução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, 
e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo 
delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da 
disposição constitucional que rege a matéria.

Sendo assim, a gestão provisória de cartórios, por previsão legal, é ato administrativo discri-
cionário, devendo ser analisado conforme a conveniência e oportunidade da administração pública.

De igual modo, a Lei nº 12.352/2011, que dispõe sobre a outorga mediante delegação a particu-
lares, dos serviços notariais e de registros no Estado da Bahia, prevê em seu art. 5º, parágrafo único:

Art. 5º - O ingresso, por provimento ou remoção, na titularidade dos serviços notariais e de registro 
declarados vagos depende de concurso público de provas e títulos, realizado pelo Poder Judiciário, 
não se permitindo a vacância, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 
06 (seis) meses.
Parágrafo único - Na hipótese de abertura de concurso público e por qualquer razão não ser possível 
prover a serventia com notário ou oficial de registro na modalidade de delegação, o Tribunal de Justiça 
declarará vago o respectivo serviço e designará substituto para responder pelo cartório até a abertura 
de novo concurso público.

Ainda, cumpre salientar que a designação, com consequente gestão temporária de serventias, 
deve recair, excepcionalmente e em caráter precário, sobre delegatário, de preferência, da serventia 
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mais próxima, a fim de viabilizar a continuidade dos serviços, conforme preceitua o art. 7º, § 2º, alí-
nea “f”, da Resolução nº 80/2009 do CNJ, senão vejamos:

Art. 7º (Omissis)
f) a fim de garantir o fácil acesso da população ao serviço de registro civil das pessoas naturais, as unidades 
vagas existentes nos municípios devem ser mantidas e levadas a concurso público de provas e títulos. No 
caso de não existir candidato, e for inconveniente para o interesse público a sua extinção, será designado 
para responder pela unidade do serviço vaga o titular da unidade de registro mais próxima, podendo ser 
determinado o recolhimento do acervo para a sua sede e atendendo-se a comunidade interessada mediante 
serviço itinerante periódico, até que se viabilize o provimento da unidade vaga;

Extrai-se das normas supramencionadas que a designação de interinos para a gestão de ser-
ventias extrajudiciais vagas deve observar critérios objetivos, mas depende de uma análise eminente-
mente discricionária da Administração Pública quanto à conveniência da gestão acumulada, ao invés 
da extinção da serventia, e, caso se entenda conveniente a designação do interino, a qual delegatário 
deverá ser concedida a interinidade, considerando a melhor capacidade de prestar os serviços à popu-
lação, com qualidade e de forma eficiente.

Neste diapasão, cumpre registrar que inexiste, para os delegatários, direito líquido e certo à 
designação para gestão interina das unidades vagas, devendo o Tribunal de Justiça, quando entender 
adequado, apreciar a conveniência e oportunidade administrativas de se realizar tal ato, obedecidos, 
em qualquer caso, as disposições legais aplicáveis e o princípio da isonomia.

Assim, em cumprimento ao comando inserto no no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 
12.352/2011, foi editado o Provimento Conjunto nº CGJ/CCI 08/2017, que estabeleceu critérios gerais 
para designação de gestão interina das serventias extrajudiciais ainda vagas, aliados à conveniência e 
oportunidade da Administração Pública. Vejamos:

Art. 1º. A designação de interinos para as serventias vagas no Estado da Bahia, além de atender ao 
disposto no art. 3º, § 2º, da Resolução nº 80/09- CNJ, recairá preferencialmente sobre delegatário de 
serviço notarial ou de registro de igual natureza e da mesma comarca em que instalada a serventia 
vaga, observando-se, ainda, os seguintes critérios:
I – Não esteja com obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias ou trabalhistas pendentes junto aos 
entes públicos municipais, estaduais e federais, tanto da administração direta ou indireta;
II – Não ter sido condenado por decisão judicial ou administrativa relacionada ao exercício da função, 
mesmo que esteja sob efeito suspensivo, tendo em vista que a designação de interinidade se trata de 
atividade em confiança do Poder Público delegante.
§ 1º Também para efeito de aplicação deste provimento conjunto, as serventias que por definição legal 
acumulem mais de uma função, terão sua natureza determinada pela atividade preponderante.
§ 2º Caso existam delegatários aptos à designação para interinidade, conforme os requisitos constantes 
do caput e incisos deste artigo, ou, caso preencham mas não manifestem interesse, a escolha recairá 
sobre titular de serventia extrajudicial dentro da mesma Comarca, ainda que com natureza diversa da 
serventia vaga, evitando-se, o quanto possível, a acumulação de funções registrais de imóveis com as 
funções notariais.
§ 3º em não havendo delegatário apto, nos termos do caput, incisos e § 1º deste artigo, a designação 
recairá sobre titular de serventia extrajudicial distante até 100 (cem) quilômetros, apurados por via de 
acesso terrestre (estrada), observando-se a seguinte ordem preferencial:
I – Serventia situada em comarca diversa da serventia vaga, desde que de natureza idêntica;
II – Serventia situada em comarca diversa da serventia vaga, ainda que de natureza diferente.
§ 4º Persistindo a impossibilidade de designação de delegatário, ainda que observado o disposto no 
parágrafo anterior, a escolha deverá ser feita a critério de conveniência e oportunidade das Cor-
regedorias da Justiça.
§ 5º A designação promovida nos termos dos parágrafos anteriores não exime que os interinos preen-
cham todos os requisitos constantes do caput e incisos do presente artigo.
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Em seguida, foram publicados os Editais Conjuntos nº CGJ/CCI 03 e 04 de 2017, tendo o pri-
meiro disciplinado a forma de manifestação do interesse dos delegatários em relação à designação de 
interinidade para as serventias extrajudiciais ainda vagas, listadas no anexo do edital, a ser deliberada 
pelas Corregedorias, enquanto o segundo divulgou a lista daqueles indicados pelas Corregedorias 
como os mais adequados para assumirem interinamente as serventias extrajudiciais.

No caso em questão, constata-se a impugnação do Impetrante quanto à indicação de outro 
delegatário para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais - Sede de Ibicuí, porém é notório 
que a referida nomeação se deu em plena consonância com a legislação aplicável e dentro da margem 
de discricionariedade conferida à Administração Pública para avaliar a conveniência e oportunidade 
para a prática do ato, merecendo destaque o fato de que o indicado, RAFAEL MORTARI VOLGA-
RINI, titular de cartório de serviços registral, de mesma natureza do que assumiu interinamente, já 
atua na mesma localidade para a qual foi designado, enquanto que o Impetrante é titular de serventia 
em comarca diversa.

Nesta senda, como bem pontuado nas informações prestadas pelo Corregedor das Comarcas 
do Interior, “não prospera a alegação do impetrante de que teria prioridade na sua designação como 
interino das referida serventia pela preponderância do critério da especialidade e mesma comarca. O 
impetrante interpreta tais dispositivos no sentido de que o primeiro critério a ser observado seria apenas 
o da especialidade. No entanto, tal interpretação mostra-se equivocada, uma vez que o primeiro critério 
é cumulativo, isto é, o delegatário deve exercer atividades de igual natureza e na mesma Comarca.”.

Outrossim, a desativação de comarcas não gera reflexos nos serviços notariais e de registro, 
consoante prevê o art. 299 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, in verbis:

Art. 299 A criação, a alteração, a extinção e a nova classificação das unidades de divisão judiciária não 
repercutirão nos serviços auxiliares do foro extrajudicial.

Desse modo, observa-se que a designação vergastada se deu dentro da margem de discriciona-
riedade conferida à Administração Pública para avaliar a conveniência e oportunidade para a prática 
do ato, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo do Impetrante.

Neste mesmo sentido, vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA. ACUMULAÇÃO. 
PERDA PARCIAL DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. CRITÉRIOS 
DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVI-
DENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA 
MANDAMENTAL. NÃO CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - O ato de designação de interino para 
cartório extrajudicial declarado vago ostenta latente natureza discricionária, devendo ser praticado 
à luz dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, observados os limites legais. 
II - Não evidenciado qualquer vício de legalidade no indeferimento do pedido de acumulação de serventias 
formulado pela impetrante, impõe-se a denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo 
a ser amparado pela via mandamental. (TJBA, Mandado de Segurança nº 0009554-51.2017.8.05.0000, 
Tribunal Pleno, Relatora: Desª. MÁRCIA BORGES FARIA, publicado em 09/08/2018).
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRE-
LIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, NULIDADE DA DECISÃO LI-
MINAR E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AFASTADAS. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. 
ASSUNÇÃO INTERINA DE SERVENTIA EM CUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂN-
CIA DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO EMINENTEMENTE DISCRICIONÁRIO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (…) A decisão 
para cumulação de serventias interinas decorre não apenas de critérios objetivos, mas também 
da necessária obediência à oportunidade e conveniência da Administração, especialmente em 
se tratando da natureza do próprio serviço, vez que o serviço notarial e de registro constituem 
atividades próprias de Estado, exercida pelo particular mediante delegação do Poder Público, 
recaindo sobre o Estado a responsabilidade pela sua melhor consecução, configurando assim 
ato eminentemente discricionário a afastar a pretensão de direito líquido e certo do impetrante. 
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(TJBA, Mandado de Segurança nº 0013352-20.2017.8.05.0000, Tribunal Pleno, Relator: Des. MÁRIO 
AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, publicado em 06/06/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO PROVISÓ-
RIO. CARÁTER DISCRICIONÁRIO. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. CRITÉRIOS OBJETIVOS 
ESCOLHA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. Não há 
direito líquido e certo à designação de interinos para as serventias declaradas vagas - até o provi-
mento por novo concurso público - em razão de que o seu eventual provimento provisório respon-
de a critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, ainda que não se afaste 
de critérios objetivos de escolha. TJBA, Mandado de Segurança nº 0009566-65.2017.8.05.0000, Tri-
bunal Pleno, Relatora: Desª. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, publicado em 24/10/2017).

Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a PRELIMINAR de inadequação da 
via eleita, ACOLHER a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da Desª. Corregedora Geral da 
Justiça, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à referida autoridade, nos termos 
do art. 485, inciso VI, do CPC, ACOLHER a PRELIMINAR de ausência de interesse de agir por 
parcial perda superveniente do objeto do writ, especificamente no que toca aos pedidos de desig-
nação do Impetrante para o Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de Água Doce e do 
Cartório de Registro Civil com Funções Notariais de Ibitupã, tendo em vista a desativação das re-
feridas serventias, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, em razão da inexistência 
de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste mandamus, ficando as partes advertidas 
que, eventuais embargos de declaração interpostos sem a estrita observância das hipóteses de cabi-
mento previstas no art. 1.022 do CPC, ou para rediscutir matéria já apreciada, serão considerados 
manifestamente protelatórios, a parte embargante será sancionada nos termos do art. 1.026, § 2º, do 
CPC e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa 
(art. 1.026, § 3º, do CPC).

*****

(TJBA – Embargos de Declaração nº 0079484-03.2010.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relato-
ra: Desa Gardênia Pereira Duarte, Julgado em 07/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO 
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILI-
DADE. OMISSÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO 
PARCIALMENTE REFORMADO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0079484-

03.2010.8.05.0001, de Salvador, tendo como Embargante MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como 
Embargado, MARLENE SOUZA MELQUIADES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO opostos, e o fazem pelas razões seguintes.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 136/142 que busca a reforma do acórdão de 

fls.126/133 que negou provimento ao Apelo e cuja ementa abaixo transcreve-se, in verbis:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM 
TRANSPORTE PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVADO PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA MENTAL MODERADA. (F71.0, CID X). ESQUIZOFRENIA (CID X F20.0) PRE-
VISÃO NA LEI ESTADUAL N° 7.201/2007 DA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES COLE-
TIVOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NA FORMA QUE DISPÕEM O ARTIGO 247 DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR COMBINADO COM OS REQUISITOS 
DO ARTIGO 5° DO DECRETO FEDERAL 5.296/2004. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA QUAN-
TO AO GRAU DE DEFICIÊNCIA. VERIFICADA HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA 
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE SENTIDO. 
DECISÃO QUE MERECE REFORMA. LIMINAR DEFERIDA. GRATUIDADE CONCEDI-
DA. RECURSO PROVIDO.

Em seu mérito recursal, afirma o recorrente haver vícios que justificam a interposição do pre-
sente Aclaratório, com base nos fatos e fundamentos abaixo transcritos, in verbis:

a) DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. Alega 
o recorrente que “no ordenamento jurídico baiano, vige dispositivo legal – retro transcrito – de 
cuja existência não se tem notícia no âmbito do estado fluminense, constituindo, assim, elemento 
normativo não levado em consideração no julgamento provido pelo colendo Superior Tribunal de 
Justiça. Afirma, em síntese que, por se tratar de órgão componente da administração pública, não 
seria possível se falar em pagamento de verba honorária, até mesmo porque,” ao editar o disposi-
tivo legal, sub examine, o legislador baiano limitou-se a abrir mão do direito creditício de que é 
titular, sem sequer tangenciar o regramento atinente às facetas, material ou processual, do referido 
instituto” (fl. 130). Neste jaez sustenta ser impossível o pagamento de honorários, pleiteando, por 
conseguinte a sua reforma.

Contrarrazões às fls. 145/155.

VOTO
No que se refere à questão dos honorários da defensoria pública não  assiste razão ao recorren-

te. Não houve o trato da matéria ventilada, o que implica no acolhimento dos Embargos quanto a este 
capítulo. Porém, apesar de identificar a omissão no acórdão, não se vislumbra motivos plausíveis para 
a sua reforma, isso, porque conforme preceitua a Súmula 421 do STJ:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa 
jurídica de direito público à qual pertença”.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça da Bahia:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
CONDENADA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% 
SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CURATELA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA 
PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DE RÉ AUSENTE, CITADO POR EDITAL. INEXIS-
TÊNCIA DE DIREITO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, PELO EXERCÍCIO DE UMA 
FUNÇÃO INSTITUCIONAL. DIFERENCIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA, PELO VENCI-
DO, EM DECORRÊNCIA DO ÊXITO NA DEMANDA EM QUE ATUA COMO CURADORA 
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, PELO MUNICÍPIO, À 
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 421/STJ. RECURSO DE 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00257201520048050001, Re-
lator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2015)
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR 
EXTINTA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
MATÉRIA ARGUÍDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA DEFEN-
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SORIA PÚBLICA, COMO CURADORA ESPECIAL. CABIMENTO DO PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO MUNICÍPIO À DEFENSORIA PÚBLICA. PRE-
CEDENTES DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. É consolidada a orientação pretoriana no âmbito do 
STJ quanto ao cabimento da condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários de sucum-
bência em caso de atuação da Defensoria Pública Estadual. (TJ-BA - APL: 00017828419878050001, 
Relator: Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. MUNICÍPIO DO SALVADOR. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBEN-
CIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RE-
CURSAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A temática dos autos envolve a condenação do Município de Sal-
vador ao pagamento da verba de sucumbência no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, aventando-se, em sede recursal, a isenção legal deferida em favor do Ente 
Público e, subsidiariamente, a redução do montante da sucumbência. 2. Com amparo em entendimento 
consolidado no STJ, pela via do recurso repetitivo, admite-se o pagamento de honorários sucumben-
ciais quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público diversa daquela a qual 
esteja vinculada, tal como se verifica in casu, no qual litiga com o Município do Salvador. 3. Incabível 
a redução da importância arbitrada pelo Juízo de Origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando o 
trabalho desempenhado no processo e a natureza da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 8º do 
CPC/2015. 4. Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação dos honorários recursais formulado em sede 
de contrarrazões, admite-se sua imputação, considerando-se que a sentença recorrida fora prolatada em 
outubro de 2016, já na vigência do NCPC, e existe expressa previsão no art. 85, § 11 do Novo Código. 5. 
Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais estabelecidos em em 10% (dez por cento) sobre 
a condenação, considerando os parâmetros do referido artigo. (TJ-BA - APL: 03401329120128050001, 
Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Extrai-se, portanto, que não está simplesmente “a serviço” do réu. A atuação da Defensoria 
Pública se dá como função específica e emergente do dever do Estado de assegurar o contraditório e 
a ampla defesa, explicitados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

A verba de sucumbência é devida ao patrono que representou a parte vencedora, razão pela 
qual, restando configurada a efetiva prestação do serviço pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
cabível o recebimento dos honorários sucumbenciais.

Nesta mesma linha de entendimento, a respeito da alegada isenção legal do Município quanto ao 
adimplemento dos honorários de sucumbência em favor da DPE/Ba , a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça consagra o entendimento que apenas não seria cabível o pagamento de honorários sucumben-
ciais quando a Defensoria integrar a mesma Fazenda contra a qual litigou, o que não se configura neste 
caso, já que a Defensoria Pública se vinculada ao Estado da Bahia e não do Município de Salvador.

Em assim sendo, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atu-
ação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Es-
tadual atua contra Município.

Ex positis, ACOLHEM-SE os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada 
quanto à possibilidade de condenação do município em honorários advocatícios em favor da de-
fensoria pública, fazendo integralizar no mérito do mencionado acórdão os fundamentos expostos 
nestes aclaratórios.

*****

(TJBA – Agravo Interno nº 8017901-63.2019.8.05.0000.1. Seção Cível de Direito Privado. Rela-
tora: Gardênia Pereira Duarte, Julgado em 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESOLU-
ÇÃO Nº 03/2016, DO STJ. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE 
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TURMA RECURSAL E RECURSO REPETITIVO DO STJ. NÃO CABIMEN-
TO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO MAN-
TIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Reclamação ajuizada com fundamento na Resolução nº 03/2016, do STJ, que 
“dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas 
a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do 
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
II - A reclamação constitucional é um remédio destinado a preservar a competência 
do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, 
sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua compe-
tência constitucional, nos termos do art. 105, I, alínea f, da Constituição Federal.
III - Não se presta para compelir os Tribunais de Justiça ou Turmas Recursais 
a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual jurisprudência da-
quela Corte, salvo na hipótese de tese firmada em IRDR ou IAC ou se a decisão 
proferida se referir às mesmas partes envolvidas na lide objeto da reclamação, o 
que não corresponde ao caso examinado. Entendimento firmado pela Corte Espe-
cial do STJ, na RCL 36476, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgada em 05.02.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO Nº 8017901-

63.2019.8.05.0000.1.Ag NA RECLAMAÇÃO Nº 8017901-63.2019.8.05.0000, de Salvador, em que fi-
gura como agravante SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA 

contra a decisão monocrática dos autos principais que extinguiu, sem exame de mérito, a reclamação 
constitucional ajuizada pelo ora agravante com amparo na Resolução nº 03/2016 do STJ.

No agravo interno, a recorrente alega que a reclamação constitucional foi apresentada sob a 
égide da nova Resolução STJ/GP N. 3, que cuida especificamente de dirimir divergência entre acór-
dão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação permite a 
utilização do remédio em questão para garantir a observância de precedentes firmados em recursos 
repetitivos. Invoca, ainda, o disposto no inciso II, §5º, do art. 988, do CPC.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a sua inclusão em pauta para julgamento.
Sem contrarrazões. 
Não vislumbrando razões para modificar o decisum questionado, inclua-se o agravo interno 

em pauta para julgamento.

VOTO
Cuida-se, como relatado, de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extin-

guiu, sem exame de mérito, a reclamação constitucional ajuizada pelo ora agravante.
Na reclamação examinada, a agravante alegou, em síntese, que o acórdão da Turma Recur-

sal deveria ser reformado por afronta a precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 
recurso repetitivo.

No presente Órgão Julgador, o entendimento esposado pela decisão aqui recorrida encontra-se 
pacificado, como se observa da fundamentação extraída da Reclamação nº 0024061-17.2017.8.05.0000, 
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da Relatoria do eminente Desembargador Mário Albiani Junior, especificamente quanto às hipóteses 
legais de cabimento, com análise, inclusive, no parágrafo 5º, do referido art. 988:

“No que diz respeito à previsão do art. 988, §5º, II, do NCPC, é importante esclarecer a neces-
sidade de realização de uma interpretação sistemática, de modo a conjugar o disposto no caput do dis-
positivo, que trata das hipóteses de cabimento, com a do mencionado parágrafo quinto, que disciplina 
a admissibilidade da Reclamação, que, como se sabe, é a verificação da conjugação dos pressupostos 
processuais ou recursais e condições da ação ou do recurso e tem natureza declaratória.

Cabimento e admissibilidade não se confundem, sendo o primeiro um dos objetos de análise 
da segunda, é dizer, a inadmissibilidade pode decorrer de não cabimento, como também pode decor-
rer da não verificação de outro elemento de admissibilidade, como a inexistência de fato impeditivo, 
sendo desta última que cuida o art. 988, §5º do CPC.

Ao estabelecer o art. 988, § 5º, do CPC que será inadmissível a reclamação proposta após o 
trânsito em julgado da decisão reclamada ou quando não esgotadas as instâncias ordinárias, este não 
está afirmando que em todos os outros casos esta será admissível, estando a afirmar, sim, que nas 
situações previstas no caput, será inadmissível o remédio se verificadas as hipóteses do § 5º.

Pontue-se que de acordo com a redação do art. 11, da Lei Complementar n.º 95/98, a qual dis-
põe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, “as disposições normativas 
serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica”, assim, os dispositivos legais são elencados nos 
títulos respectivos mediante ordem lógica de modo a estabelecer coerência e coesão ao diploma legal.

Assim, a correta interpretação a ser dada ao disposto no § 5º é que, nas situações em que a 
Reclamação for proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com re-
percussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de Recursos Extraordinário ou 
Especial Repetitivos, dentro das hipóteses previstas no caput, a exemplo das constantes dos incisos I 
e II (preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade das decisões do Tribunal), é preciso 
que se observe, no juízo de admissibilidade, a ausência das circunstâncias do §5º, I e II.

Em conclusão, considerando uma interpretação sistemática do CPC e conforme a Constituição 
Federal (Interpretação conforme a Constituição), mesmo que se considerasse a redação do §5º para 
se entender pelo cabimento da Reclamação ajuizada em decorrência da inobservância dos preceden-
tes nele citados, tais Reclamações só poderiam ser ajuizadas perante o Superior Tribunal de Justiça, 
a quem é dado o poder jurisdicional de preservar a sua competência e de manter a autoridade das 
suas decisões, o qual não fora objeto de delegação pela Resolução n.º 03/2016. Logo, evidente a ina-
dequação da via eleita quando dirigida aos Tribunais de Justiça, na hipótese de reclamação baseada 
em recurso repetitivo, justamente por causa do óbice intransponível decorrente do acima explanado, 
a denotar evidente falta de interesse processual inadequação a justificar a extinção do processo sem 
resolução do mérito.

Frise-se que o legislador, ao disciplinar o instituto da reclamação no CPC/2015, estabeleceu 
premissas suficientemente claras quanto às hipóteses de seu cabimento, preservando a autonomia 
deste remédio processual, que não serve como sucedâneo de recurso, mas deve ser utilizado apenas 
nos casos estritamente previstos em Lei.

Assim, não é todo precedente judicial que pode ser fundamento de uma reclamação, mas ape-
nas aqueles expressamente referenciados pela atual redação do Código de Processo Civil.

Tolerar o cabimento do instituto da reclamação além das hipóteses previstas na Constituição 
Federal e na legislação ordinária significa desnaturar a finalidade do instituto, importando na criação 
de um recurso, por via transversa, sem previsão legal.

Portanto, não havendo previsão no CPC/2015 de propositura de reclamação para garantir a 
observância de Recurso Especial do STJ, ainda que submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos 
ou de Súmula não vinculante, entendo não ser cabível ampliar desmesuradamente as hipóteses de ca-
bimento previstas no Código, sob pena de usurpação da competência privativa da União para legislar 
sobre a matéria processual e violação do devido processo legal.
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Sobre o tema importa destacar, ainda, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA CONSTITUI-
ÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. INTENTO DE APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FORAM PARTES. ART. 988, PA-
RÁGRAFO 5º, INCISO II, DO CPC/2015. CONDIÇÃO SUPLEMENTAR PARA A ADMISSIBILI-
DADE DE RECLAMAÇÃO. demanda pendente quando do ajuizamento da Reclamação, tese fixada 
pelo STJ no julgamento de Recurso Especial Repetitivo em que não foram partes.
2. A Constituição da República previu o cabimento de reclamação dirigida ao STJ “para a preservação 
de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (art. 105, I, “f”). A reclamação para 
garantir a autoridade das decisões da Corte é compreendida como o instrumento destinado a preservar 
aquilo que foi decidido entre aqueles que foram partes no processo.
3. O CPC/2015 elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da Reclamação no caput do art. 988, 
dispositivo legal que teve sua redação original alterada pela Lei n. 13.256/2016, com a finalidade de que 
o cabimento da reclamação não fosse tão largo como previsto na redação original.
4. A redação original do caput do art. 988 do CPC previa o cabimento da reclamação para garantir a ob-
servância de “precedente proferido em julgamento de casos repetitivos”, ao passo que a redação dada 
pela Lei n. 13.256/2016, em lugar disso, previu o cabimento de reclamação para “garantir a observância 
de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas”. Tal incidente 
(IRDR) é apenas uma espécie de casos repetitivos, não incluindo os Recursos Especiais Repetitivos.
5. O parágrafo 5º do art. 988 do CPC não traz novas hipóteses de cabimento de reclamação, apenas 
estabelece requisitos para que se admita uma reclamação, desde que se esteja diante de uma daquelas 
hipóteses de cabimento previstas no caput, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgInt na Rcl 
33.871/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 
20/06/2017; AgInt nos EDcl na Rcl 32.709/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda 
Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017; AgInt na Rcl 31.565/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos 
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 08/03/2017, DJe 16/03/2017; AgInt na Rcl 32.939/PR, Rel. Mi-
nistro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017; AgInt na Rcl 32.430/
SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016; AgInt na 
Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 
29/08/2016.
6. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 31.637/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (j. em 16.09.2019).

No exato sentido do entendimento acima transcrito, o próprio STJ, através de sua Corte Espe-
cial, assim se manifestou:

“RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SE-
GUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRI-
DO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 
1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. 
DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, 
POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. 
INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve 
a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da con-
formidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado 
sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garan-
tir a observância de precedente proferido em julgamento de “casos repetitivos”, os quais, conforme o 
disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e 
os recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 
13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de 
“casos repetitivos” foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente 
oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
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4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em 
recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, 
tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade – consistente no esgotamento das instâncias or-
dinárias – à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 
da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com 
a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas 
hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele 
próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela 
que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF 
para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política 
judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da insti-
tuição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da 
prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante 
julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada 
pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incum-
bência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via 
recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo 
interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito” 
(RCL 36476, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05.02.2020).

Logo, por meio deste expediente não é possível reconhecer eventual desacerto no acórdão 
proferido pela Turma Recursal, afinal não se está diante de descumprimento de decisão emanada pelo 
STJ envolvendo as partes da demanda a que se refere a reclamação ajuizada pela ora agravante, tão 
pouco de decisão oriunda de IRDR ou IAC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. É como voto.

*****

(TJBA – Agravo Interno nº 0018376-29.2017.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 05/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGU-
MENTO NÃO ALUDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVA-
ÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO 
E NÃO PROVIDO.
I. No caso sub examine, verifica-se que o agravante pretende promover inovação em 
sede recursal, uma vez que o argumento de impossibilidade de cumprimento da obri-
gação de fazer não foi analisado pelo M. M. Juízo a quo, pois o ora agravante não 
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com esse fundamento. Dessa 
forma, tem-se como incabível, no presente momento, analisar o conteúdo do agravo 
de instrumento, porquanto isso demandaria inovação recursal, o que é incompatível 
com o procedimento.
II. Assim, tem-se que houve violação ao art. 1.013, do Novo Código de Processo 
Civil, que afirma que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo 
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Tribunal as questões “suscitadas e discutidas no processo”, não se admitindo, as-
sim, inovação recursal.
III. Da decisão agravada cabia impugnação ao cumprimento de sentença com o ar-
gumento exposto no presente recurso para que, após a decisão proferida em 1° Grau 
de Jurisdição, fosse analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, o que não ocorreu.
IV. Muito embora a parte recorrente sustente que argumentou acerca do pedido de im-
possibilidade de cumprimento da decisão judicial, não se vislumbra de nenhuma das 
peças juntadas aos autos a mencionada tese. Na verdade, cabia ao recorrente, quan-
do da apresentação da impugnação à execução apresentar a sua tese e não interpor 
agravo de instrumento com uma fundamentação que não foi discutida em primeiro 
grau de jurisdição.
V. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, man-
tendo a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 0018376-29.2017.805.0000, 

da Comarca do Salvador, em que são agravante e agravado, respectivamente, PREVI – CAI-
XA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e AILTON ALBU-
QUERQUE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos 
motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUN-

CIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em desfavor da decisão proferida às fls. 78/80 que não co-
nheceu do agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante sustentou que “cai por terra o entendimento de inovação recur-
sal, tendo em vista que a Previ a todo tempo se manifestou informando a impossibilidade de cumpri-
mento da obrigação de fazer a ela imposta, visto estar o reclamante na ativa.”

Salientou, ademais, que “a ora agravante não tem acesso à folha de pagamento do agravado, 
restando impossibilitada de adotar qualquer procedimento operacional referente à limitação dos 
descontos consignados em sua folha, conforme a determinação judicial, ainda que sejam contratos 
de operações firmadas com esta entidade.”

Diante de tais considerações, pugnou pela reforma da decisão.
 

VOTO
Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
No caso sub examine, verifica-se que o agravante pretende promover inovação em sede re-

cursal, uma vez que o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não foi 
analisado pelo M. M. Juízo a quo, pois o ora agravante não apresentou impugnação ao cumprimento 
de sentença com esse fundamento.

Dessa forma, tem-se como incabível, no presente momento, analisar o conteúdo do agravo de 
instrumento, porquanto isso demandaria inovação recursal, o que é incompatível com o procedimento.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
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DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA  ENTREGA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO 
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inviável o exame da alegação de que o dano moral por atraso na entrega do imóvel não pode ser pre-
sumido, por se tratar de questão que  foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo, portanto, 
inovação recursal.
2. Agravo interno não conhecido. (STJ – 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp n°. 985116/BA, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 16.02.2017, publicado em 24.02.2017).

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE  VIDA. RENOVAÇÃO SU-
CESSIVA DO CONTRATO. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA CAUSA DE PEDIR DA 
AÇÃO. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO 
PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE 
COBERTURA DO RISCO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO 
DO SUICÍDIO.
1. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente 
inovação recursal.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 798,  do CC, adotou critério 
objetivo temporal para determinar a cobertura  relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério 
subjetivo da premeditação.
3. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 
(STJ – 3ª Turma, AgInt no REsp n°. 1587990/OR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
16.02.2017, publicado em 01.03.2017).

Assim, tem-se que houve violação ao art. 1.013, do Novo Código de Processo Civil, que afirma 
que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões “suscitadas e 
discutidas no processo”, não se admitindo, assim, inovação recursal.

Da decisão agravada cabia impugnação ao cumprimento de sentença com o argumento expos-
to no presente recurso para que, após a decisão proferida em 1° Grau de Jurisdição, fosse analisado 
por esta Egrégia Corte de Justiça, o que não ocorreu.

Muito embora a parte recorrente sustente que argumentou acerca do pedido de impossibilida-
de de cumprimento da decisão judicial, não se vislumbra de nenhuma das peças juntadas aos autos a 
mencionada tese. Na verdade, cabia ao recorrente, quando da apresentação da impugnação à execu-
ção apresentar a sua tese e não interpor agravo de instrumento com uma fundamentação que não foi 
discutida em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a 
decisão agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0025905-02.2017.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Ma-
ria da Graça Osório Pimentel Leal, Julgado em 11/02/2019)

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 
DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INVENTÁ-
RIO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA 
DO ART. 48 DO CPC/15. PROVAS CONTUNDENTES. DOMICÍLIO NA CIDA-
DE DE JEQUIÉ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHE-
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CIDO E IMPROVIDO.

I. Da detida análise dos autos, verifica-se da certidão de óbito, emitida em 2001, que o 
autor da herança era domiciliado em Jequié, mesmo tendo falecido no Estado de São 
Paulo, onde possuía imóveis.
II. No caso, como bem esclarecido pela douta Procuradoria de Justiça: “(...) há provas 
idôneas no sentido de que era domiciliado em Jequié, como se vê, por exemplo, às fls. 
130/133, consistentes em: a) licenciamento de veículo do ano de 2001; b) recibos de 
serviços prestados; c) comprovante de residência; d) cobrança de condomínio.” Dessa 
forma, conclui-se que há comprovação de que a residência do autor da herança era em 
Jequié, acarretando, por conseguinte, na competência do M. M. Juízo a quo para ana-
lisar e julgar o presente processo.
III. Frise-se, ademais, que mesmo que fosse reconhecido duplo domicílio, a situação 
dos autos acarretaria na regra de prevenção do foro de Jequié, conforme entendimento 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NE-
GAR PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 0025905-

02.2017.805.0000, da Comarca de Jequié, em que são agravante e agravado, respectivamente, P. O. C. 
ASSISTIDA POR ANA MARIA OLIVEIRA e CREUZA SILVA RIBEIRO e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de 
instrumento, pelos motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. O. C. ASSISTIDA POR ANA MARIA 

OLIVEIRA em desfavor da decisão proferida pelo eminente Magistrado Singular, que rejeitou a ex-
ceção de incompetência declarando o juízo a quo competente para conhecimento e julgamento dos 
autos do inventário dos bens deixados por Cláudio Clides Cardote, dados os indícios de que tivesse 
domicílio em Jequié nos idos de 2001.

Irresignado o agravante alegou que o falecido mantinha residência no Município de Santo 
André/SP. Salientou, ademais, que o falecido, no ano de 1999, residia em Santo André, juntamente 
com a genitora da agravante, e, como seu pai (de cujus) era uma pessoa que gostava de comércios, 
bem como viajava muito, e, nestas viagens, veio para o Estado da Bahia e comprou uma pousada, 
informando tal fato à genitora da agravante. Diante de tais considerações, pugnou pela reforma da 
decisão agravada.

Em decisão proferida às fls. 232/233, restou indeferido o pedido de concessão de efeito sus-
pensivo ao presente recurso, bem como restou determinada a intimação da agravada para, queren-
do, apresentar contrarrazões no prazo de lei e a notificação do eminente magistrado singular para 
apresentar informações.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da cer-
tidão de fl. 240.

Notificado, o douto Juiz de Direito a quo não prestou informações.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 243/247, 

opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.
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VOTO
O ordenamento jurídico pátrio estabelece no art. 48 do Código de Processo Civil de 2015 que 

o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário e cumprimento de última 
vontade, senão vejamos:

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a 
arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha ex-
trajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:
I - o foro de situação dos bens imóveis;
II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;
III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

Da detida análise dos autos, verifica-se da certidão de óbito, emitida em 2001, que o autor 
da herança era domiciliado em Jequié, mesmo tendo falecido no Estado de São Paulo, onde possuía 
imóveis.

No caso, como bem esclarecido pela douta Procuradoria de Justiça: “(...) há provas idôneas 
no sentido de que era domiciliado em Jequié, como se vê, por exemplo, às fls. 130/133, consistentes 
em: a) licenciamento de veículo do ano de 2001; b) recibos de serviços prestados; c) comprovante 
de residência; d) cobrança de condomínio.” Dessa forma, conclui-se que há comprovação de que a 
residência do autor da herança era em Jequié, acarretando, por conseguinte, na competência do M. M. 
Juízo a quo para analisar e julgar o presente processo.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. 
SUCESSÃO. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. SITUAÇÃO DOS BENS. 
ARTS. 96 do CPC/1973 e 48 do CPC/2015.
1. Conflito de competência suscitado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
2. A competência para o inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, subsidia-
riamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo.
3. Na hipótese, as declarações de renda do falecido, o contrato de locação firmado antes de sua 
morte, a origem de sua carteira de habilitação e o fato de a quase totalidade de bens do autor da 
herança encontrarem-se localizados no Rio de Janeiro comprovam a referida cidade como seu 
último domicílio.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 147.082/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 31/10/2017).

Frise-se, ademais, que mesmo que fosse reconhecido duplo domicílio, a situação dos autos 
acarretaria na regra de prevenção do foro de Jequié, conforme entendimento do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPE-
TÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. INVENTÁRIO. EXCEÇÃO DE 
INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO. QUESTÃO BEM DECIDIDA PELA 
CORTE ESTADUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A regra do art. 96, II, do CPC/1973 determina que: “o foro do domicílio do autor de herança, no 
Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de 
última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangei-
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ro.” 2. Não se trata de duplo domicílio do autor da herança, caso em que a escolha do foro competente 
se daria pela regra da distribuição. Na hipótese, o de cujus possui um único domicílio, sendo, portanto, 
o foro deste o competente para a ação.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 977.407/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLI-
ZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PRO-
VIMENTO ao agravo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0021110-50.2017.8.05.0000. Primeira Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 18/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCES-
SUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO QUE IDENTIFI-
COU POSSÍVEL INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA LIDE E REMETEU 
OS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍ-
DICO E/OU ECONÔMICO DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
N° 150. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA TRAMITAÇÃO DO 
FEITO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RE-
QUERIDA, PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 
FAZER, CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. 
RECURSO CONHECIDO E  PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0021110-

50.2017.8.05.0000, de Salvador, sendo agravante o ESTADO DA BAHIA e agravado BANCO DO 
BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões 
adiante explanadas.

RELATÓRIO
1. Inicialmente, adoto o relatório constante no voto da ilustre relatora, que passo a 

transcrever.
2. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto 

pelo Estado da Bahia contra decisão de lavra do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Salvador, prolatada nos autos da ação ordinária nº 0554154-38.2017.8.05.0001, ajuiza-
da pelo ora agravante em face do Banco do Brasil S/A, ora agravado.

Como se extrai da cópia da petição inicial (fls. 21/34), a ação originária foi ajuizada com o ob-
jetivo principal de ver a instituição financeira ré, aqui agravada, obrigada a liberar recursos atinentes 
a contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, cujo cumprimento teria negado sem justifica-
tiva legal, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Na decisão ora agravada (fls. 35/37), o juízo a quo limitou-se a concluir pela aparente exis-
tência de interesse jurídico da União no feito, porquanto “o negócio jurídico celebrado entre as partes 
não se refere ao exercício próprio da atividade econômica do Banco, como sustentou o Estado da 
Bahia, mas sim de ato vinculado à União Federal, em razão das peculiaridades do aludido negócio, 



412

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

em especial, autorização do Ministério da Fazenda, da garantia de pagamento, bem como dos de-
mais ditames legais”, sendo o referido ente público garantidor do pagamento do empréstimo contra-
tado. Com isso, invocando a Súmula nº 150 do STJ, declinou da competência para a Justiça Federal, 
para que esta avalie o interesse ou não da União na lide.

Em suas razões recursais (fls. 02/20), o Estado da Bahia sustentou que a decisão agravada 
não poderia prosperar, haja vista que “o contrato de empréstimo firmado entre as partes decorreu de 
atividade econômica desenvolvida pelo Banco do Brasil S/A, com taxas de juros aplicadas no merca-
do, sendo que os valores a serem disponibilizados são recursos próprios do Banco, e não repasses de 
linhas de crédito, transferências voluntárias ou financiamento da União Federal” (fls. 03).

Ponderou que o acompanhamento e autorização realizado pelo Ministério da Fazenda decorre 
apenas do cumprimento das exigências formais previstas nos arts. 32 e 33 da Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF) e no art. 21 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, sem que isso implique em 
interesse direto ou indireto da União, ao passo em que a garantia prestada por este ente encontra-se 
completamente acobertada pela contragarantia prestada pelo recorrente, vinculando suas receitas de-
correntes de tributos e de transferências constitucionais obrigatórias da própria União, que poderão 
ser retidas por esta.

Asseverou, com isso, que não haveria qualquer interesse jurídico da União que justificasse o des-
locamento da competência para a Justiça Federal, versando a lide apenas sobre cumprimento do contrato 
pelo Banco do Brasil e respectiva liberação de valores pactuados com a instituição financeira.

Repisando a narrativa fática deduzida perante o primeiro grau, afirmou o ESTADO DA 
BAHIA que: por cerca de um ano manteve tratativas com o Banco do Brasil para a obtenção do em-
préstimo para a realização de projetos de relevante interesse público; a formalização do empréstimo 
demanda longo período de preparação, à vista dos requisitos formais e legais exigidos, inclusive no 
atendimento das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Resolução n° 43 do Senado 
Federal; após longa negociação, foram considerados atendidos os requisitos de regularidade fiscal e 
capacidade de endividamento, tendo sido ajustado o empréstimo no final de 2016, com condições em 
conformidade com o mercado, que não constituem benesse ou favorecimento ao Estado recorrente, 
mas mero exercício da atividade econômica pelo Banco réu; a partir de então, obteve autorização 
perante o Poder Legislativo para a operação de crédito destinada a investimentos previstos no orça-
mento do Estado, nas áreas de educação, mobilidade urbana e infraestrutura; obteve os documentos 
elencados no art. 21 da Resolução 43 do Senado e na cláusula 7ª do contrato, como pronunciamento da 
Secretaria do Tesouro Nacional e parecer favorável da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para 
a prestação de garantia pela União; embora a União tenha prestado garantia, obteve do Estado a con-
tragarantia já descrita, conforme art. 40 da LRF; cumpridas todas as etapas e assinado o contrato de 
empréstimo em 01/08/2017, o Banco do Brasil vem se recusando a concluir a operação de empréstimo 
e liberar o financiamento; notícias veiculadas na imprensa dão conta de motivação exclusivamente po-
lítica, ligadas ao fato de o partido político do Governador não compor a base de apoio parlamentar do 
Presidente da República, e de parlamentares ligados ao Governo Estadual terem votado favoravelmen-
te ao processamento da denúncia de corrupção contra o Presidente da República; o Banco do Brasil 
violou os princípios do art. 37 da CF/88, aos quais se submete, tendo seus gestores agido em manifesto 
desvio de poder ou de finalidade; o contrato foi firmado havendo previsão de carência de 12 meses, fi-
cando estipulado que a primeira parcela será paga em 01/08/18 e o restante em 15 parcelas semestrais; 
embora tenha sido estabelecido na cláusula terceira que o valor integral será liberado até 28/12/2017, 
o desembolso parcial dos valores solicitados pelo Estado deveria ser realizado a partir de 01/08/17, 
data da assinatura e início do prazo de carência, conforme modelo do pedido de liberação (anexo II do 
contrato) e prática usualmente utilizada pelo Banco réu em diversas outras operações de crédito com 
o próprio Estado; o Governador do Estado apresentou pedido de liberação de R$353.954.023,49 em 
28/08/17, que foi recusado; os gestores do Banco e sua acionista controladora, a União, devem agir em 
conformidade com o estatuto social e a função social da empresa, conforme art. 154 e 116, parágrafo 
único da Lei nº 6.404/76; o Banco do Brasil S/A não pode ser palco de embates ou barganhas de ordem 
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política, não se justificando a repentina suspensão do pacto após ajuste contratual de empréstimo que 
atendeu a todos os requisitos formais e comerciais; a conduta dos gestores do Banco configuraria in-
fração à ordem econômica (art. 36 da Lei nº 12.529/2011); a destinação pública dos recursos cumprirá 
relevante função social; a omissão do Banco revela ainda descumprimento da proposta de contrato ao 
qual se vinculou durante as tratativas (art. 427, CC); a ampla liberdade de contratar encontra limites 
na função social do contrato e nos princípios da probidade e da boa-fé (arts. 421 e 422, CC).

Sustentou que o caso demanda intervenção rápida e urgente pelo Judiciário, ante a eviden-
te necessidade dos recursos financeiros para aplicação em projetos de cunho social e econômico. 
Ponderou, ademais, que o despacho do Ministro da Fazenda, publicado em 13/07/17, autorizando a 
concessão de garantia da União para o empréstimo possui prazo de validade de 60 dias, sendo que, 
caso ultrapassado, o financiamento não poderá ser concedido, comprometendo a realização dos 
projetos com finalidade pública a que se destinam os recursos. Indicou que “a garantia aprestada 
pela União Federal, embora se refiram a fase contratual posterior, a partir de 01.08.2018, tem 
previsão de repasse de receitas Constitucionais do Estado para eventual caso de inadimplência 
conferindo ampla, geral e absoluta segurança ao financiamento, reduzindo a zero o risco da ins-
tituição financeira acionada”.

Com isso, “demonstrada a competência da Justiça Estadual”, a probabilidade do direito e 
o risco de dano, requereu a concessão de antecipação da tutela recursal “para deferir a tutela de 
urgência a fim de determinar que o Banco do Brasil S/A cumpra sua obrigação de fazer e proceda à 
liberação dos valores já solicitados pelo Estado, no montante de R$353.954.023,49”, bem como de-
mais solicitações de desembolso dentro do limite previsto no contrato, no prazo de 5 dias e sob pena 
de multa diária. Requereu, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada 
e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, e ainda acolher o 
pedido de cumprimento de obrigação de fazer, consistente na liberação de recursos.

Juntou os documentos de fls. 21/147.
O recurso foi distribuído a esta relatoria por sorteio, no âmbito da Primeira Câmara Cível, 

conforme termo juntado aos autos (fls. 148/149).
Em decisão monocrática (fls. 150/154), foi parcialmente deferida a antecipação de tutela recur-

sal, apenas para sustar os efeitos da decisão agravada, por se reputar prematuro o reconhecimento de um 
possível interesse da União na lide, independente de provocação pelas partes ou pelo próprio ente federal, 
e por se considerar, contudo, em relação à tutela de urgência requerida na origem, que as circunstâncias 
atinentes ao descumprimento do contrato não se encontrariam suficientemente esclarecidas nos autos, à luz 
das inúmeras exigências contratuais e legais existentes, aliado ao caráter satisfativo da medida postulada. 
Ademais, foi determinada a intimação do agravado (Banco do Brasil S/A) para responder ao recurso, e da 
União para se manifestar acerca da existência de interesse jurídico no feito originário.

Não obstante a inércia certificada às fls. 428, a União apresentou petitório (fls. 166/168). Nele, 
sustentou, inicialmente, que compete à Justiça Federal dirimir conflito em que a peticionante figure 
como assistente, nos termos do art. 109, I da CRFB, bem como decidir, com exclusividade, sobre seu 
interesse na lide, na esteira da Súmula 150 do STJ, ”hipótese refletida nos presentes autos, especifi-
camente, quando já reconhecida pelo Juízo de 1º Grau, mais ainda neste momento, em decorrência 
do pedido do Ente Constitucional para figurar na lide na qualidade de assistente do Banco do Brasil 
S/A” (fls. 167). Prosseguiu asseverando que o art. 32 da LRF, “por si só, já demonstra o interesse o 
interesse jurídico da União” (fls. 167), razão pela qual não haveria que se falar em tramitação do feito 
sem sua participação na lide, em face do disposto no art. 121 do CPC. Ato contínuo, aduziu que, acaso 
não admitida como assistente simples do Banco do Brasil, seja-se deferida a condição de assistente 
extraordinária mediante a intervenção excepcional de que trata o art. 5º, parágrafo único da Lei 
nº 9.469/97, “uma vez que, além do interesse jurídico, há também interesse econômico da União, que 
será atingida em sua esfera patrimonial na hipótese de sucumbência de sua estatal em ação ordiná-
ria [...], cujo vultoso montante de R$353.954.023,49 (trezentos e cinquenta e três milhões, novecentos 
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e cinquenta e quatro mil, vinte e três reais e quarenta e nove centavos), pretende liberado pelo Estado 
da Bahia/Agravante” (fls. 168). Concluiu pugnando pela confirmação da decisão recorrida.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (fls. 171/203), sustentando, inicial-
mente: o acerto da decisão agravada com esteio na Súmula 150 do STJ, de modo que somente o juiz 
federal poderá avaliar a existência ou não de interesse jurídico da União e de seus entes para figurar 
no processo (fls. 175); haver interesse jurídico inconteste da União, porquanto o agravante pretende 
a liberação de recursos com fundamento em contrato no qual o referido ente figura como garantidor, 
de modo que possui o condão de vincular também a União em relação à operação; que o interesse da 
União também se traduz em trecho da inicial que impõe à União, enquanto acionista controladora do 
agravado, utilizar seu poder para realizar o objeto da instituição e cumprir sua função social, cf. art. 
116 da Lei nº 6.404.76; haver reflexos econômicos, ainda que indiretos, da liberação de valores sobre a 
União, sendo mister sua intimação para manifestar interesse nos termos do art. 5º da Lei nº 9.469/97.

Defendeu o BANCO DO BRASIL S/A que: as partes celebraram, em 01/08/2017, contrato 
de financiamento mediante abertura de crédito com desembolso de parcela única, tendo os contratos 
de garantia e contragarantia sido formalizado com a União em 13/08/2017; o contrato prevê a pos-
sibilidade de disponibilização de todo o crédito até 28/12/2017, desde que cumpridas as condições 
precedentes ao desembolso; o Estado da Bahia aparentemente não cumpriu com todas as condições 
dispostas nas leis e regulamentos que disciplinam a concessão de crédito, notadamente diante da si-
tuação de inadimplência perante a instituição financeira em relação ao Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), no qual o agravado atuou como agente financeiro na concessão 
de operações de crédito aos produtores rurais, com recursos do BNDES e do Tesouro Nacional, e os 
Tesouros Nacionais e Estaduais figuraram como garantidores nos contratos firmados entre o agravado 
e os alocadores de recursos (BNDES e Tesouro Nacional); o Banco vem buscando negociar com o 
Estado, na condição de garantidor, por intermédio do Desenbahia e por troca de ofícios, o pagamento 
das aludidas obrigações com o Banco, que, em julho/2017, totalizam 401 milhões de reais; diante 
dessa situação, e com vistas a analisar a viabilidade da liberação de recursos no contrato de financia-
mento sob debate, o agravado encaminhou ofício à Secretaria do Tesouro Nacional, solicitando mani-
festação do aludido órgão, ainda sem resposta nesse particular; portanto, o pleito do Estado da Bahia 
ainda se encontra sob análise; nos termos da cláusula terceira do contrato celebrado entre as partes, e 
a despeito da possibilidade de adiantamento da liberação de recursos prevista no respectivo parágrafo 
terceiro, o Banco agravado possui prazo único para a liberação de recursos até 28/12/2017, bem como 
para análise do pedido de adiantamento, prazo que ainda pode ser alterado pelo financiador, conforme 
parágrafo quarto da mesma cláusula; isso denota, inclusive, a falta de interesse de agir do recorrente, 
tanto porque o pedido de antecipação de desembolso encontra-se pendente de análise, aguardando 
manifestação conclusiva da Secretaria do Tesouro Nacional, quanto por não ter havido esgotamento 
do prazo contratual de análise do pedido de desembolso (28/12/2017); as condicionantes previstas nas 
cláusulas sétima e oitava do contrato de empréstimo não são exaustivas, não excluindo a necessidade 
de verificação de outras disposições legais restritivas à concessão do crédito ao ente público, sendo 
o objetivo maior aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal de recursos públicos; justamente para 
prevenir nulidade contratual, o contrato celebrado entre as partes possibilita a resilição ou rescisão 
caso se constate eventos de ordem operacional e legal que inviabilizem a continuidade/execução da 
operação de crédito (cláusula vigésima quarta); as partes mantinham tratativas para a regularização 
das pendências do agravante em relação ao PRLCB, gerando expectativa de solução que possibilitaria 
a efetiva concretização do contrato de financiamento até a data limite de 28/12/2017; esta expectativa, 
contudo, não se confirmou até a presente data, persistindo a situação de inadimplência do ente, veda-
ção legal para a concessão de operação de crédito nos termos do art. 7º, I e II da Resolução CNM nº 
2.827, art. 16 da Resolução 43/2001 do Senado Federal e arts. 32 e 33 e parágrafos da LRF; o agravado 
não violou o art. 37 da CRFB e seus gestores não agiram com desvio de poder ou de finalidade; a 
atuação cautelosa do recorrido atende aos fins da Lei n 6.404/78, notadamente quanto à preservação 
dos fins e interesses da empresa; não há recusa infundada à liberação do crédito, ao passo em que as 
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alegações acerca de suposta motivação política também não se sustentam, porquanto o agravante não 
se desincumbiu do ônus de comprová-las, não se prestando a tal fim matérias jornalísticas de respon-
sabilidade de seus editores; não há infração à ordem econômica, pois ausente o exercício abusivo de 
posição dominante e a recusa imotivada na prestação de serviço.

Aduziu, ademais, que: tendo em vista que o juízo a quo não apreciou o pedido de tutela provi-
sória de urgência formulado pelo agravante, limitando-se a declinar da competência para a Justiça Fe-
deral, o mérito recursal somente pode se limitar à necessidade ou não do encaminhamento dos autos 
à Justiça Federal; a apreciação da tutela antecedente pelo Tribunal configuraria supressão de instância 
e violaria o duplo grau de jurisdição; mesmo na hipótese de incompetência do juízo de piso, cabe a ele 
a apreciação da tutela antecedente, ressaltando-se a previsão do art. 64, 3º do CPC; a própria decisão 
monocrática de fls. 150/154 teria evidenciado a preservação momentânea da competência do juízo de 
primeira instância.

Afirmou, caso ultrapassados os argumentos anteriores, que: o fumus boni iuris para a tutela 
de urgência não estaria presente, pelos motivos já delineados para a não liberação dos recursos, res-
saltando que a instituição financeira pode, até a liberação e caso verificada alguma irregularidade, 
suspender a disponibilização dos recursos, posto que todos os procedimentos anteriores de verifica-
ção de condições e limites para a concessão de crédito possuem caráter meramente fiscalizatório, não 
obrigando a contratação ou impedindo a rescisão e cancelamento de operações, corresponsabilidade 
também atribuída às instituições financeiras pelo art. 33 da LRF, sob pena de sofrer sanções; não está 
preenchido o requisito do periculum in mora, visto que, não obstante o caráter nobre das destinações 
de recursos apontadas pelo Estado, não se pode tê-las como urgentes, tratando-se de questões progra-
máticas implementadas conforme a reserva do possível; o pedido provisório é irreversível, o que teria 
sido reconhecido na decisão de fls. 150/154, e se denotaria porque o Estado se encontrar inadimplente 
com o agravado, os recursos serão consumidos no custeio de obras, impossibilitando a reversão aos 
cofres do recorrido, e os Estados passam por  notória crise financeira.

Com isso, requereu o não conhecimento do recurso e do pedido de tutela provisória antecipada 
formulado pelo agravante ou, subsidiariamente, seu desprovimento e indeferimento da tutela provisória.

Juntou os documentos de fls. 209/426.
O Estado da Bahia compareceu espontaneamente aos autos em petição (fls. 429/433), para se 

manifestar sobre os termos das contrarrazões e respectivos documentos. Afirmou que: a alegação do 
agravado para justificar o não cumprimento do contrato contraria o dever de probidade, o princípio 
da boa-fé objetiva e a proibição do venire contra factum proprium, violando a manifesta expectativa 
criada e os princípios da lealdade e da confiança; não possui pendência financeira com a União, o que 
não poderia ser diferente, pois sua existência impediria o trâmite perante o Ministério da Fazenda e 
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a própria assinatura do contrato de empréstimo, reali-
zada em agosto/2017; ao longo dos últimos anos, vem celebrando outras operações de crédito com o 
agravado, sem que fosse ventilada qualquer pendência; “muito embora a suposta dívida dos produ-
tores de cacau da Bahia exista há cerca de 30 (trinta) anos, fato público e notório, o Banco jamais 
sustentou que eventual garantia prestada seria fator que impedisse a concessão de empréstimos ao 
Estado” (fls. 430), e o Estado jamais foi acionado em decorrência da suposta dívida; os ofícios refe-
ridos pelo Banco do Brasil S/A “apenas evidenciam que permanece em curso a troca de solicitações 
de informações relacionadas aos contratos de financiamento para lavoura cacaueira” (fls. 431); os 
próprios funcionários do agravado deram regular prosseguimento aos trâmites para a liberação dos 
recursos após a assinatura do contrato, emitindo ofício ao Tesouro Nacional para autorização de dé-
bito de tarifa de administração do contrato de contragarantia, que foi paga; o procedimento em juízo 
do agravado beira a litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Requereu o prosseguimento 
do feito e a concessão da tutela recursal antecipada.

Em despacho (fls. 443/443-v), determinou-se a intimação das partes para se manifestarem 
sobre a petição da União de fls. 166/168.
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O Estado da Bahia se manifestou (fls. 445/448), argumentando que: a demanda tem como único 
objeto o cumprimento do contrato de empréstimo firmado com o Banco agravado, relação jurídica de 
direito material não integrada pela União, que sequer assina o instrumento contratual em questão; 
no contrato, o recorrido atua na exploração de atividade econômica, devendo sujeitar-se ao regime jurí-
dico das empresas privadas, nos moldes do art. 173, §1º, II da CF/88, não podendo gozar de privilégios 
não estendido a estas; o contrato de empréstimo foi firmado por meio da sua carteira comercial, espe-
cialmente em relação à parte inicial da avença para a liberação dos valores pactuados, não envolvendo 
recursos públicos da União, de modo a não trazer a esta qualquer repercussão do ponto de vista jurídico 
ou econômico; o contrato de empréstimo tem prazo de carência de 12 meses a partir de sua assinatura, 
somente sendo devida a primeira parcela em agosto/2018; a garantia prestada pela União em ins-
trumento apartado decorre de formalidade prevista no art. 40 da LRF e se encontra totalmente 
coberta pela contragarantia prestada pelo Estado, com a utilização de recursos provenientes das 
transferências constitucionais de sua titularidade, recaindo o ônus da operação exclusivamente sobre o 
Estado; o empréstimo tem como objetivo o alcance do interesse público, tendo sido previsto no contrato 
a destinação do crédito única e exclusivamente aos projetos e ações autorizados pela Lei Estadual nº 
13.598/2016. Concluiu pugnando pela concessão da tutela recursal antecipada.

O Banco do Brasil S/A também se manifestou (fls. 458/459), invocando o art. 109, I da CF/88 
e a Súmula 150 do STJ, e ressaltando que a competência da Justiça Federal abarca, inclusive, a análise 
quanto ao interesse da União no feito. Aduziu que “a liberação de recursos pretendida pelo Ente 
Estadual vincula a União quanto a operação, evidenciando o interesse jurídico do Ente Federal”. 
Concluiu reiterando os termos das contrarrazões e concordando com o requerimento da União, para 
que seja confirmada a decisão agravada, com a remessa do processo à Justiça Federal.

Com fulcro nos arts. 178, I do CPC e, por analogia, 53, I do RITJBA, os autos foram remetidos 
à Procuradoria de Justiça, que ofereceu parecer (fls. 462/473).

Asseverou a douta Procuradora que: o art. 45 do CPC/2015 estabelece nova sistemática não 
existente à época da edição da Súmula 150 do STJ, de modo que, “mesmo tratando-se de empresas 
públicas, entidades autarquicas, em que exista o interesse inequivoco da União na sua intervenção, 
os autos já não mais serão remetidos indistintamente para a Justiça Federal” (fls. 467-v); ”o interesse 
meramente econômico, bem como o interesse de fato não justificam a intervenção de terceiro”, sendo 
possível se admitir o ingresso de terceiro, no entanto, em caráter excepcional e sem interesse jurídico, 
por meio da intervenção anômala ou anódina (assistência atípica) do art. 5º da Lei nº 9.469/97; permi-
tir o deslocamento de competência, diante da mera intervenção da União e sem a demonstração de 
interesse jurídico, viola o art. 109, I da CF/88 e diversos princípios processuais constitucionais, como 
o do juiz natural, permitindo ao interessado escolher o foro competente para apreciar a demanda e 
desarticular ou procrastinar o feito; no caso do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/97, enquanto 
a União não recorrer, não há o deslocamento automático para a Justiça Federal.

Quanto à alegação de interesse jurídico da União, ponderou que: embora o argumento para 
sua existência seja a garantia prestada por força do art. 40 da LRF, sendo esta de prestação obrigatória 
pela União ao Estado para a celebração de operações de crédito, não se entende que a primeira terá 
interesse em todas as operações de crédito realizadas pelo Estado, à luz do art. 32 da LRF, que esta-
belece limitações ao endividamento público, trazendo à União a obrigação de fiscalizar a concessão 
do crédito aos entes públicos; a própria obrigatoriedade de prestação de contragarantia reforça que 
não há interesse jurídico ou econômico da União no feito, não havendo prejuízo ao ente federativo in-
terveniente; o recorrido atuou como agente financeiro comum, nos termos do art. 173 da CF/88; 
não há nos autos elementos suficientes para indicar o interesse jurídico da União.

Já no tocante à tutela de urgência requerida, afirmou o preenchimento do requisito da probabi-
lidade do direito, porque: o contrato celebrado entre as partes superou todas as etapas burocráticas e 
formalísticas, gerando obrigações aos contratantes diante do princípio da pacta sunt servanda; a jus-
tificativa utilizada para sua não execução, após toda a análise de crédito e transposição de barreiras 
burocráticas, informando suposta pendência entre as partes existente há 30 anos, beira à temeridade; 
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“trouxe o agravante toda à documentação necessária a comprovar a regularidade e adimplência junto 
ao Tesouro Nacional, decaindo a impossibilidade arguida para o não cumprimento do contrato” (fls. 
472-v); a função social do contrato in casu é clarividente, sendo seus objetivos vinculados à implementa-
ção do interesse público, preestabelecidos por lei; pela boa-fé advinda do art. 422 do CC, tendo as partes 
acordado contrato de empréstimo destinado à satisfação de determinados objetivos, não lhes é lícito, em 
momento posterior a concretização do referido pacto, adotar posturas diversas as empreendidas durante 
a sua formalização. Aduziu o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta configurado, 
mediante a impossibilidade do Estado da aplicar os recursos destinados a obrigações constitucionais 
básicas da população, e que não há irreversibilidade da medida, “em decorrência da garantia prestada 
pelo recorrente ao vincular suas receitas obrigatórias ao cumprimento de pagamento” (fls. 473).

Concluiu opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para manter o processa-
mento e julgamento do feito perante a Justiça Estadual e determinar ao recorrido a execução do 
contrato avençado.

3. A ilustre relatora do processo, Desembargadora Pilar Celia Tobio de Claro, fez a leitura de 
seu brilhante voto, entendendo que a manutenção da decisão recorrida é devida porque compete ex-
clusivamente à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União no processo, 
bem como, por consequência, apreciar o seu pedido de intervenção na lide como assistente.

Por fim, reconhecida a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, com espeque no 
art. 45, do CPC e da Súmula 150 do STJ, para que decida acerca da alegação de interesse jurídico da 
União no feito originário, e respectiva pretensão de intervir na ação, restam prejudicados os argu-
mentos recursais destinados à concessão da tutela de urgência requerida na origem.  É dizer, até que 
a Justiça Federal defina acerca da existência de interesse jurídico da União que possa justificar a sua 
intervenção no feito e, por consequência, a competência para apreciar e julgar a demanda originária, 
não poderá esta Justiça Estadual apreciar o pleito provisório deduzido.

Destarte, com tais considerações, a eminente Desembargadora Relatora concluiu pelo conhe-
cimento e não provimento do recurso.

VOTO
4. Com os argumentos lançados no voto condutor, com a devida vênia da Exma. Desembarga-

dora relatora, tenho entendimento divergente das razões por ela esposadas, e digo.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de interesse jurídico da União na lide 

originária,ou como bem trouxe a ilustre relatora em seu voto, diz respeito à competência exclusiva 
da Justiça Federal para decidir se há, ou não, o interesse jurídico invocado pela União em relação à 
demanda principal.

Da análise do autos, percebe-se a necessidade de acolher o parecer da Procuradoria de Justiça 
(fls. 462/473), conforme a seguir explicitarei.

Com efeito, na decisão agravada, o juiz a quo trouxe como fundamento o art. 109, I, da CF/88 
e a Súmula nº 150, do STJ.

Nesse passo, o art. 109, inciso I da CF/88 determina que compete à Justiça Federal processar e 
julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessa-
das na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

À luz do referido dispositivo, o STJ sumulou entendimento segundo o qual “compete à Justiça 
Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 
União, suas autarquias ou empresas públicas”.(Súmula  n° 150).

De outro lado, a União apresentou petição de fls. 166/168 sustentando que compete à Justiça Fe-
deral dirimir conflito em que a peticionante figure como assistente, nos termos do art. 109, I da CF/88, 
bem como  decidir, com exclusividade, sobre seu interesse na lide, na esteira da Súmula nº 150, do STJ. 
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Subsidiariamente, pugnou pelo deferimento do ingresso do feito na condição de assistente extraordinária 
mediante a intervenção excepcional de que trata o art. 5º, parágrafo único da Lei nº 9.469/97.

6. Como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 462/473, o art. 
45, do CPC/2015 traz nova sistemática à respeito da obrigatoriedade da remessa dos autos à Justiça 
Federal, em casos semelhantes ao da presente lide.

O art. 45, do CPC/2015 estabelece que:

“Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal com-
petente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou 
conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, 
exceto as ações:
I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;
II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.
§1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo 
perante o qual foi proposta a ação.
§2º Na hipótese do §1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência 
para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de 
suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.
§3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja 
presença ensejou a remessa for excluído do processo”.

Percebe-se, portanto,  que os §§1º e 2º do mencionado dispositivo indicam, justamente, que 
nem sempre deverá haver a remessa dos autos ao juízo federal.

Deve-se ressaltar, ainda, que caso existisse a cumulação de pedidos da análise do contrato 
principal celebrado entre o ESTADO DA BAHIA e o BANCO DO BRASIL S/A e do contrato aces-
sório de garantia formalizado entre o ESTADO DA BAHIA e a UNIÃO caberia a remessa para a 
justiça federal, tão somente, do exame do contrato acessório. Entretanto, a matéria trazida na lide diz 
respeito apenas ao contrato principal, como já explicitado, acordado entre o ESTADO DA BAHIA e 
o BANCO DO BRASIL S/A.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências que reforçam o posicionamento acima esposado, a 
respeito da não obrigatoriedade da remessa dos autos à Justiça Federal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETEN-
SÕES RECURSAIS CONVERGENTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE INGRESSO NO 
FEITO COMO ASSISTENTE DEDUZIDO PELA UNIÃO. ART. 50 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA DEFERIDA NOS LIMITES DO 
ART. 5º DA LEI 9.469/97. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IN-
VIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
ART. 109, I, DA CF. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO SUMULAR 
518/STF. COMANDO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A TODOS A RAZOÁVEL DURAÇÃO 
DO PROCESSO (CF, ART. 5º, LXXVIII). AGRAVOS NÃO PROVIDOS. 1. O deferimento da assistên-
cia prevista no art. 50 do CPC pressupõe a presença conjunta do interesse econômico e jurídico, não 
tendo sido esse último requisito verificado no caso concreto. 2. Inviável acatar pedido de desloca-
mento do feito para a Justiça Federal, uma vez que dependente do reconhecimento da condição de 
assistente da União. 3. Ausentes as hipóteses constitucionais autorizadoras da competência do juízo 
federal, mostra-se acertado o processamento e julgamento do feito perante a Justiça Estadual (CF, 
art. 109, I). 4. A teor do verbete sumular 518/STF, de aplicação analógica ao caso concreto, a inter-
venção da União em feito já julgado em segunda instância não autoriza o deslocamento do feito para 
a Justiça Federal. 5. Nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação”. 6. Agravos regimentais não providos.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag: 1235368 PE 2009/0182216-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES 
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LIMA, Data de Julgamento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. EXPLORAÇÃO DE 
LINHA RODOVIÁRIA. IRREGULARIDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 50 DO 
CPC. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. 1. A pretensão da em-
presa agravante está fundamentada no no fato de que a empresa TRANSPORTE COLETIVO BRASIL 
LTDA. estaria operando as mesmas linhas que ela já opera, de forma irregular, prejudicando seus 
contratos de permissão e provocando desequilíbrio na equação econômico-financeira. 2. A jurispru-
dência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para o ingresso de terceiro nos autos 
como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da 
existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provi-
mento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. 3. O Tribunal 
a quo, ao decidir acerca da intervenção de terceiro, consignou que eventual interesse financeiro que 
a parte agravante possa ter no deslinde do feito não se confunde com o interesse jurídico a justificar 
sua presença como parte no feito. Ora, a falta de demonstração pelo agravante, conforme analisado 
na origem, do necessário interesse jurídico no resultado da demanda, inviabiliza o seu ingresso no 
feito como assistente simples. 4. As pretensões de integrar o pólo passivo são motivadas pela concor-
rência supostamente desleal ocasionada pela atuação da empresa autora em sobreposição às linhas 
por elas operadas, acarretando suposto desrespeito às permissões que detêm e ao equilíbrio econô-
mico-financeiro dos seus contratos, o que denota a existência de interesse meramente econômico na 
demanda. Até porque a concessão de direitos de exploração de uma linha de ônibus para uma empresa 
não afronta direitos de terceiros sobre as mesmas linhas, uma vez que a permissão ou autorização 
de exploração de linhas de ônibus não confere direito à exclusividade. Precedente: REsp 762.093/RJ, 
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 18/06/2008. 5. Agravo 
regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 392.006/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/11/2013, DJe 12/11/2013.)
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. QUESTÃO 
PREJUDICIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IN-
GRESSO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. TRANSFERÊNCIA 
DOS VALORES DEPOSITADOS PARA CONTAS VINCULADAS A JUÍZOS FEDERAIS. INDEFERI-
MENTO. 1. O pedido de tutela cautelar incidental objetiva a não utilização dos valores bloqueados 
nos autos, como preceitua a Lei n. 3.166/2016, porém torna-se imperiosa a análise da questão preju-
dicial consistente no incidente de inconstitucionalidade desta lei estadual, acerca da legitimidade da 
livre disposição, pelo Estado do Acre, dos depósitos judiciais de particulares, vinculados a processos 
judiciais e administrativos subordinados a este Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sob custódia 
de instituições financeiras. 2. Contudo, o julgamento do pedido de tutela provisória não é questão 
prejudicial ao desiderato das controvérsias insertas nas apelações, as quais devem prosseguir inde-
pendentes dessa. 3. A Lei Complementar Federal n. 151/2015 deve ser aplicada aos depósitos judiciais 
e administrativos nos quais o Estado ou os Municípios Acreanos sejam parte. Por outro lado, a Lei Es-
tadual n. 3.166/2016 é aplicável aos depósitos judiciais ou administrativos em que o Estado ou do Acre 
não é parte, nos termos dos seus arts. 1º e 2º. 4. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, 
controle difuso de constitucionalidade da Lei Estadual n. 3.166/2016 não merece prosseguir, mormen-
te quando inexiste impugnação à Lei Complementar Federal n. 151/2015, a qual possui aplicabilidade 
ao caso concreto, o que impõe sua negativa de seguimento. 5. A pretensão da Fazenda Nacional de 
ingressar na ação não se subsume aos preceitos do art. 5º, caput, da Lei n.º 9.469/1997, porquanto 
nestes autos não há entidade federal da administração pública indireta figurando como parte. 6. Tal 
interpretação é consentânea com toda a sistemática processual, uma vez que, além de não haver 
previsão legislativa de deslocamento de competência mediante a simples intervenção “anômala” da 
União, a lei ordinária não tem aptidão para ampliar a enumeração taxativa da competência da Jus-
tiça Federal estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, que não admite a inclusão do inte-
resse econômico alegado. Portanto, inaplicável a Súmula n. 150 do STJ. 7. O direito de preferência 
de crédito tributário arguido para deslocamento do feito à Justiça Federal é insubsistente diante dos 
diversos créditos a serem adimplidos (assistentes do juízo, penhora no rosto dos autos, incluindo-se 
as de natureza trabalhista que prefere ao crédito tributário, e outras), o que impõe o aguardo do jul-
gamento final, oriundo da sentença coletiva. 8. Arguição de inconstitucionalidade não conhecida. 9. 
Pedidos da União/Fazenda Nacional indeferidos. (TJ-AC - PET: 01005816320168010000 AC 0100581-
63.2016.8.01.0000, Relator: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 09/12/2016, Segunda Câmara 
Cível, Data de Publicação: 12/12/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS FÍSICOS EM IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA FINANCEIRO 
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DE HABITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉR-
SIA.FORMAL INCONFORMISMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFI-
GURADO.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O FEITO E ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM.  INCONGRUIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROME-
TIMENTO, NO CASO CONCRETO, DO FCVS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO 
QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DA UNIÃO.IRRETRO-
ATIVIDADE DA LEI Nº 12.409 /2011.LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PARA A CAUSA 
CARACTERIZADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE FINANCEIRO NÃO CON-
FIGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPERTINÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ PR, 8º Câmara Cível, 10106600, Rel. Guimarães da 
Costa, julg. 07/11/2013
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
AJUIZADA PELO MPF PARA APURAR A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA. A LEI 9.469 /97 AUTORIZA A INTERVENÇÃODAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚ-
BLICO NAS CAUSAS CUJAS DECISÕES POSSAM TER REFLEXOS, AINDA QUE INDIRETOS, DE 
NATUREZA ECONÔMICA. TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE DESLOCAR A COM-
PETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVOS REGIMEN-
TAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A 
DESPROVIDOS. 1. A assistência é modalidade de intervenção voluntária que ocorre quando terceiro 
demonstra vínculo jurídico com uma das partes (art. 50 do CPC ), não sendo admissível a assistência 
fundada apenas em interesse simplesmente econômico. Precedentes desta Corte. 2. O art. 5o ., pará-
grafo único da Lei 9.469 /97 excepcionou a regra geral da assistência ao autorizar a intervenção das 
Pessoas Jurídicas de Direito Público nas causas cujas decisões possam ter reflexos, ainda que indi-
retos, de natureza econômica. 3. In casu, as instâncias de origem concluíram que ofende diretamente 
interesse da União a validade do contrato firmado para suprir a deficiência na produção de energia 
elétrica no País. 4. Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que conquanto seja tolerável 
a intervenção anódina da União plasmada no art. 5o . da Lei 9.469 /97, tal circunstância não tem o 
condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre no caso de demonstração 
de legítimo interesse jurídico na causa, nos termos do art. 50 e 54 do CPC /73 (REsp. 1.097.759/BA, 
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1.6.2009). 5. Agravos Regimentais do Ministério Público 
Federal e das Centrais Elétricas Brasileiras S/A desprovidos. (STJ, 1º Turma, AgRg no Resp 118367 
SC, 2009/0086699-3, djE 22/05/2013, Julg. 14/05/2013, Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

7. Em outro ponto, a Lei nº 9.469/97, em seu art. 5º, autorizou a intervenção da União nas ações 
em figurem como autoras ou rés autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista.

A mencionada norma tem a seguinte redação:

“Art. 5º. - A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único - As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter 
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração 
de interesse jurídico , para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e me-
moriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de 
deslocamento de competência, serão consideras partes.”

O dispositivo em comento traz nova forma anômala de intervenção de terceiros, embasada 
apenas no interesse econômico, ainda que reflexo ou indireto, dispensando a comprovação do 
interesse jurídico.

Sobre o parágrafo único do art. 5º, da Lei nº 9.469/97, transcrevo a doutrina de Leonardo José 
Carneiro da Cunha:

“Como já restou acentuado, o parágrafo único do art. 5°, da Lei n° 9.469/97 franqueia às pessoas 
jurídicas de direito público a possibilidade de intervirem em qualquer processo judicial, desde que a 
decisão possa ter  reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, independente de demonstra-
ção de interesse jurídico.
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Não é preciso, como se vê, que haja interesse jurídico, nem que a esfera jurídica da Fazenda Pública 
seja atingida. Mesmo que a decisão não atinja a relação jurídica que o Poder Público mantenha com 
uma das partes, será possível a intervenção, bastando ao que parece, a simples alegaçã de que há 
interesse, além da constatação da potencialidade de eventual lesão econômica.
A intervenção prevista  no parágrafo único do art. 5º, da Lei nº 9.469/97 dispensa a demonstração de 
interesse jurídico, satisfazendo-se com a simples evidência de uma potencial e reflexa repercussão 
econômica, a ser realizada em qualquer tipo de demanda judicial, seja  naquelas que envolvem entes 
da Administração Pública indireta, seja naquelas que tenha particulares como partes”. (A Fazenda 
Pública em Juízo, 13 ed. São Paulo, 2016, p. 147)

É de se considerar que, embora permitida essa peculiar modalidade de intervenção da União e 
de outras pessoas jurídicas de direito público, quando constatada a potencialidade de eventual lesão eco-
nômica, a admissão do ente público não traz comando suficiente a modificar a competência originária 
para julgamento da demanda. E isso porque a lei ordinária não tem a força de ampliar a enumeração ta-
xativa da competência da Justiça Federal estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, razão pela 
qual o deslocamento da competência para a Justiça especializada somente se verificaria se configurado 
o efetivo interesse jurídico da União ou de outro ente federal, o que não se configura, no caso concreto, 
eis que o negócio jurídico foi celebrado entre o ESTADO DA BAHIA e o BANCO DO BRASIL S/A.

Impende relevar que, embora o ente público interveniente tenha sua atuação limitada (o dispo-
sitivo legal apenas lhe permite esclarecer questões de fato e de direito, além de juntar documentos ou 
memoriais úteis ao esclarecimento da matéria sub judice), a parte final do parágrafo único do art. 5º 
da Lei n. 9.469/97 permite-lhe a interposição de recurso cabível na espécie, momento no qual passará 
a revestir a condição de parte, exercendo os ônus, poderes, faculdades e deveres que são atribuídos a 
qualquer parte no processo.

Conquanto seja tolerável a intervenção anódina da União plasmada no art. 5º da Lei nº 9.469/97, 
tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre 
no caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na causa.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça- STJ já pacificou o  entendimento de que con-
quanto seja tolerável a intervenção anódina da União sedimentada no art. 5º. da Lei 9.469/97, tal 
circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre no 
caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na causa.

Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERVEN-
ÇÃO ANÓDINA DA UNIÃO. ART. 5º DA LEI Nº 9.469/97. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. 
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRE-
CEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte Superior já pacificou a compreensão de que conquanto seja tolerável a intervenção 
anódina da União plasmada no art. 5º.
da Lei 9.469/97, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o 
que só ocorre no caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na causa, nos termos do art. 50 e 
54 do CPC/73 (REsp. 1.097.759/BA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1.6.2009) [AgRg no REsp nº 
1.118.367/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 22/5/2013]. Somente 
nas hipótese em que a pessoa de direito público recorrer é que haverá o deslocamento, o que não é o caso.
2. A Primeira Seção desta Corte possui o entendimento de que, embora permitida essa peculiar 
modalidade de intervenção da União e de outras pessoas jurídicas de direito público, quando cons-
tatada a potencialidade de eventual lesão econômica, a admissão do ente público não traz comando 
suficiente a modificar a competência originária para julgamento da demanda. E isto porque a lei 
ordinária não tem a força de ampliar a enumeração taxativa da competência da Justiça Federal 
estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual o deslocamento da competên-
cia para a Justiça especializada somente se verificaria se configurado o efetivo interesse jurídico 
da União ou de outro ente federal (EDcl no AgRg no CC nº 89.783/RS, Rel. Ministro MAURO CAM-
PBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 18/6/2010).
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3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1533507/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/08/2015, DJe 28/08/2015)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETEN-
SÕES RECURSAIS CONVERGENTES. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE INGRESSO NO 
FEITO COMO ASSISTENTE DEDUZIDO PELA UNIÃO. ART. 50 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA DEFERIDA NOS LIMITES DO 
ART. 5º DA LEI 9.469/97. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IN-
VIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES STJ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
ART. 109, I, DA CF. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO SUMULAR 
518/STF. COMANDO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A TODOS A RAZOÁVEL DURAÇÃO 
DO PROCESSO (CF, ART. 5º, LXXVIII). AGRAVOS NÃO PROVIDOS. 1. O deferimento da assistência 
prevista no art. 50 do CPC pressupõe a presença conjunta do interesse econômico e jurídico, não ten-
do sido esse último requisito verificado no caso concreto. 2. Inviável acatar pedido de deslocamento 
do feito para a Justiça Federal, uma vez que dependente do reconhecimento da condição de assis-
tente da União. 3. Ausentes as hipóteses constitucionais autorizadoras da competência do juízo 
federal, mostra-se acertado o processamento e julgamento do feito perante a Justiça Estadual (CF, 
art. 109, I). 4. A teor do verbete sumular 518/STF, de aplicação analógica ao caso concreto, a inter-
venção da União em feito já julgado em segunda instância não autoriza o deslocamento do feito para 
a Justiça Federal. 5. Nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação”. 6. Agravos regimentais não providos. (STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl 
no Ag: 1235368 PE 2009/0182216-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julga-
mento: 20/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
AJUIZADA PELO MPF PARA APURAR A PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATI-
VA. A LEI 9.469/97 AUTORIZA A INTERVENÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO 
NAS CAUSAS CUJAS DECISÕES POSSAM TER REFLEXOS, AINDA QUE INDIRETOS, DE NATURE-
ZA ECONÔMICA. TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO TEM O CONDÃO DE DESLOCAR A COMPETÊNCIA 
PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVOS REGIMENTAIS DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A DESPROVIDOS.
1. A assistência é modalidade de intervenção voluntária que ocorre quando terceiro demonstra 
vínculo jurídico com uma das partes (art. 50 do CPC), não sendo admissível a assistência fundada 
apenas em interesse simplesmente econômico. Precedentes desta Corte.
2. O art. 5o., parágrafo único da Lei 9.469/97 excepcionou a regra geral da assistência ao autorizar a 
intervenção das Pessoas Jurídicas de Direito Público nas causas cujas decisões possam ter reflexos, 
ainda que indiretos, de natureza econômica.
3. In casu, as instâncias de origem concluíram que ofende diretamente interesse da União a validade 
do contrato firmado para suprir a deficiência na produção de energia elétrica no País.
4. Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que conquanto seja tolerável a intervenção 
anódina da União plasmada no art. 5o. da Lei 9.469/97, tal circunstância não tem o condão de des-
locar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre no caso de demonstração de legítimo 
interesse jurídico na causa, nos termos do art. 50 e 54 do CPC/73 (REsp. 1.097.759/BA, Rel. Min. 
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1.6.2009).
5. Agravos Regimentais do Ministério Público Federal e das Centrais Elétricas Brasileiras S/A 
desprovidos.
(AgRg no REsp 1118367/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

Além do mais, como já citado acima, quando não se configurar o interesse jurídico do ente 
federal para integrar a lide, a Justiça Federal não terá competência para apreciar e julgar o feito.

8. Prosseguindo na análise da alegação de interesse da União, o agravante – ESTADO DA 
BAHIA ponderou que: embora o argumento para sua existência seja a garantia prestada por força do 
art. 40 da LRF, sendo esta de prestação obrigatória pela União ao Estado para a celebração de opera-
ções de crédito, não se entende que a União terá interesse em todas as operações de crédito realizadas 
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pelo Estado, à luz do art. 32 da LRF, que estabelece limitações ao endividamento público, trazendo 
para a União a obrigação de fiscalizar a concessão do crédito aos entes públicos; a própria obrigatorie-
dade de prestação de contragarantia reforça que não há interesse jurídico ou econômico da União no 
feito, não havendo possibilidade de prejuízo ao ente federativo interveniente; o recorrido atuou como 
agente financeiro comum, nos termos do art. 173, da CF/88; não há nos autos elementos suficientes 
para indicar o interesse jurídico da União.

Logo, a própria obrigatoriedade de prestação de contragarantia já reforça que não há interes-
se jurídico ou econômico da União no feito, isto é, não há prejuízo ao ente federativo interveniente, 
porque o recorrente ao contratar o crédito descrito nos autos teve que dispor, obrigatoriamente, de 
caução/fiança igual ou maior ao valor contratado no empréstimo.

De outro lado, deve-se discorrer que, como bem asseverado pelo recorrente, efetivamente, 
compete à Justiça Estadual o processamento da presente demanda cujo objeto consiste exclusiva-
mente no cumprimento do contrato firmado entre as partes. Nesse sentido, o contrato de empréstimo 
decorreu da atividade econômica desenvolvida pelo Banco Brasil S/A, com taxas de juros praticadas 
no mercado, sendo que os valores a serem disponibilizados são recursos próprios do Banco, e não de 
repasse de linhas de crédito, transferências voluntárias ou financiamento da União Federal.

9. Por conseguinte, embora reconheça a possibilidade  de intervenção anômala/anódina 
de intervenção de terceiros, embasada apenas no interesse econômico, nos termos do parágrafo 
único, do art. 5º, da Lei nº 9.469/97, inexiste nos autos elementos suficientes para demonstrar o 
interesse econômico e jurídico da União e, assim, não há o deslocamento da competência para a 
Justiça Federal.

10. No que diz repeito ao pleito de concessão da tutela recursal, deve-se esclarecer que o agravo de 
instrumento, como sabido, possui, diferentemente do recurso de apelação, efeito devolutivo estrito, sujeito, 
portanto, aos limites da matéria apreciada na decisão agravada. Tal entendimento prevalece ainda que a 
matéria que se pretenda discutir via recurso seja daquelas caracterizadas como de ordem pública.

Do exame dos autos, apesar do juiz a quo não ter adentrado no pleito da concessão da tutela de 
urgência para determinar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na liberação de recursos, 
tendo em vista que por considerar a aparente existência de interesse jurídico da União no feito, declinou 
da competência para a Justiça Federal, para que esta avalie o interesse ou não da União na lide, fls. 37.

Entendo, entretanto, que, uma vez afastada a necessidade da remessa dos autos à Justiça Fe-
deral, a apreciação do pedido de tutela de urgência é plausível em razão do risco de grave dano na 
demora da apreciação da medida pleiteada.

É que, ao não analisar a tutela de urgência dá-se a omissão da prestação jurisdicional, em fla-
grante violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF.

Assim, no presente caso, não há que se falar em supressão de instância.
11. Sim,  ao tratar do recurso de Agravo de Instrumento, o Novo Código de Processo Civil, em 

seu art. 1.019, inciso I, faculta ao Relator atribuir efeito suspensivo ao mesmo:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 
caso de aplicação do art. 932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, 
a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”

Ademais, para que seja possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o legislador 
estabeleceu que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabili-
dade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
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Isto porque, da análise do acervo probatório pude verificar que não foi apontada qualquer vício 
que maculasse a fase de tratativas entre as partes quando da pactuação do mencionado negócio jurídi-
co, tendo sido ultrapassados todas as fases de consecução do contrato, faltando apenas o cumprimento 
das obrigações por parte da instituição financeira agravada.

Observa-se, assim, que há nítido descumprimento do quanto estabelecido no contrato celebra-
do entre as partes, em total desacordo com o quanto estatuído no art. 427, do CC, que dispõe:

“Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”.

Sendo assim, não há como, na presente fase em que o contrato se encontra, o BANCO DO 
BRASIL S/A se desvencilhar de suas obrigações contratualmente previstas, posto que por cerca de 
um ano manteve tratativas com o ESTADO DA BAHIA para a liberação do empréstimo, que tem 
como finalidade a realização de projetos de relevante interesse público, razão pela qual tendo as par-
tes pactuado o empréstimo destinado à satisfação de objetivos determinados - nas áreas de educação, 
mobilidade urbana e infraestrutura, não é lícito, em momento posterior à perfectibilização do negócio 
jurídico, devidamente assinado pelo Governador do Estado e pelo Superintendente da Instituição fi-
nanceira, fls. 40/59, adote a postura da não liberação do crédito já aprovado e contratado.

Percebe-se, ainda, que não se revela justificável a alegação de que a não execução do contrato 
se deu em virtude de uma suposta inadimplência do ESTADO DA BAHIA perante a instituição fi-
nanceira em relação ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (PRLCB), existente 
há mais de 30 (trinta) anos.

Ademais, como bem elencado pelo Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 462/473, 
inexiste a irreversibilidade da medida, eis que existe a garantia prestada pelo autor, ora agravante, de 
vincular suas receitas obrigatórias ao cumprimento do pagamento, consoante previsto na LRF- Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

11. Pelas razões aduzidas, com a devida vênia à Exma. Desembargadora relatora, meu voto 
é no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter o pro-
cessamento e julgamento do feito perante a Justiça Estadual, e deferir a tutela de urgência requerida, 
determinando o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na liberação do crédito contratado.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento Nº 0025496-26.2017.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira, Julgado em 06/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INSURGÊNCIA QUE SE VOLTA CONTRA 
DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE JULGAMENTO PARCIAL DE 
MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E A SENTENÇA DE QUE 
TRATA O ART. 356, DO CPC VIGENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA E JUS-
TA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido 
de julgamento parcial de mérito da ação de desapropriação de origem, negando a ou-
torga definitiva da propriedade do bem litigioso ao ente expropriante.
II – Deve ser mantido o decisum impugnado, por ser inconciliável, nos moldes pre-
tendidos pelo recorrente, o pronunciamento previsto pelo artigo 356, do CPC vigente, 
com a ação de desapropriação, uma vez que a transferência definitiva da propriedade 
do bem ao expropriante pressupõe que haja justa e prévia indenização ao particular, 
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nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal.
III – É descabida, portanto, sob a justificativa da natureza incontroversa do pleito ex-
propriatório, a inversão da lógica constitucional, para tornar posterior a compensação 
devida ao atual proprietário do bem.
IV – Recurso não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto funda-
mentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Ur-

bano do Estado da Bahia - CONDER, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada, pela 
ora agravante, contra a AMBEV – Companhia de Bebidas das Américas, indeferiu o pedido de 
julgamento parcial de mérito da demanda, para fins de outorga definitiva da propriedade do bem 
objeto de expropriação.

Alega a recorrente, em síntese, que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu importante 
inovação nos procedimentos judiciais de natureza cognitiva, viabilizando, em seu artigo 356, a deci-
são parcial sobre o mérito da ação, quando seja incontroverso o pedido formulado.

Defende, nestes termos, que o julgador primevo equivocou-se ao indeferir o pleito da recor-
rente, tomando-o como tutela provisória, tendo em vista que a única questão jurídica ainda controver-
tida, na origem, é o valor do imóvel a ser desapropriado, não havendo, entretanto, qualquer discussão 
sobre o direito à expropriação, propriamente dito.

Por tal razão, sustenta que, sendo indispensável a imediata outorga da propriedade da área liti-
giosa à Administração Estadual, para que se possa beneficiar 234 (duzentos e trinta e quatro) famílias 
carentes já instaladas na região, através de projeto habitacional, nada obsta a imediata prolação de 
sentença acerca do tema.

Argumenta, nesse sentido, ser “incontroverso o pedido de consolidação definitiva da posse 
em poder da autora e da propriedade da área desapropriada em favor do Estado da Bahia, tendo 
em vista o teor do Decreto nº 11.833, de 9/11/2009”.

Pede, nestes termos, a concessão de tutela provisória de evidência ao presente recurso, com a 
“imediata expedição de ofício ao Cartório do 4º Ofício de Imóveis da Capital”, para registro da pro-
priedade do bem litigioso. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da liminar, com a “outorga 
definitiva do título de propriedade”, lastreada no art. 356, do CPC vigente.

Distribuídos os autos nesta Instância, coube-me, por sorteio, o encargo de Relatora.
A tutela provisória foi indeferida às fls. 419/420.
Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, ex vi da certidão de fls. 423.
Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça opinou, às f ls. 427/434, pelo não provimento 

do recurso.

VOTO
Consoante relatado, a pretensão recursal volta-se contra o pronunciamento judicial que indefe-

riu o pedido de julgamento parcial de mérito da demanda, para fins de outorga definitiva da proprie-
dade do bem objeto de expropriação.
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Alega a recorrente, em síntese, que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu importante 
inovação nos procedimentos judiciais de natureza cognitiva, viabilizando, em seu artigo 356, a deci-
são parcial sobre o mérito da ação, quando seja incontroverso o pedido formulado.

Assim, por haver uma única questão ainda controvertida na lide, consistente no valor do imó-
vel a ser desapropriado, não haveria óbice ao imediato registro da propriedade do bem litigioso em 
nome do expropriante.

O recurso não comporta provimento.
Como cediço, a desapropriação judicial é meio de intervenção do Estado no domínio econô-

mico, que se caracteriza pela necessidade de tornar prevalente o interesse público, em relação a uma 
das faces do direito de propriedade, qual seja, a garantia de sua livre disposição.

Nesse sentido, uma vez declarada a utilidade pública de bem privado, poderá a Administração, 
mediante justa e prévia indenização ao proprietário, tomar para si a titularidade do patrimônio, ainda 
que o particular dele não deseje desfazer-se.

Sequer se admite deliberação judicial sobre a efetiva utilidade pública do bem, competindo ao 
Estado Juiz, apenas, analisar a regularidade formal da declaração prévia, emanada do Poder Público, 
bem como o valor da indenização devida ao particular, na forma do quanto previsto pelos artigos 9º 
e 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41, in verbis:

“Art. 9º. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou 
não os casos de utilidade pública.”
“Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; 
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.”

Outrossim, uma vez judicializada a pretensão expropriatória, poderá a Administração, haven-
do urgência, requerer sua imediata imissão na posse do bem, de caráter provisório, que se dará a partir 
do depósito de valor que, obedecidas as balizas legais, representa, em tese, importância econômica 
suficiente para a futura indenização a ser deferida, por sentença, ao particular.

Para tanto, o Decreto-Lei nº 3.365/41 instituiu os parâmetros de avaliação provisória do bem, 
consoante se infere de seu artigo 15, §1º, in litteris:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o 
art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja 
sujeito ao impôsto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto 
predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, 
caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, 
a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor 
cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Dispensa-se, desde que preenchida alguma dessas hipóteses normativas, a perícia judicial 
prévia, na linha da jurisprudência firmada, sobre o tema, pelo Superior Tribunal de Justiça, ex vi do 
seguinte aresto, de observância obrigatória:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO 
PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU 
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VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VA-
LOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.
- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o 
depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior 
ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provi-
sória na posse.
- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser 
adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver “sido atualizado no ano fiscal ime-
diatamente anterior” (art. 15, § 1º, alínea “c”, do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado 
no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, “o juiz fixará independente de 
avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado original-
mente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel” (art. 15, § 1º, alínea 
“d”, do Decreto-Lei n. 3.365/1941).
- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, 
que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou 
alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.
Recurso especial improvido. (REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acór-
dão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Verifica-se, portanto, que a legislação de regência da matéria, buscando aproximar-se da ló-
gica constitucional de indenizar de forma justa e prévia o particular, sem subtrair do Poder Público 
o direito de imitir-se, desde logo, na posse do bem, estabeleceu critérios que, via de regra, seriam 
suficientes para compensar o particular, possivelmente até de forma integral, caso a importância de-
positada se revelasse, no caso concreto, igual ou superior àquela apurada em perícia judicial posterior.

A precariedade intrínseca à apuração realizada por ocasião do depósito prévio, entretanto, 
pode desvelar situação concreta tal que imponha, ao particular, prejuízos incompatíveis com a lógica 
constitucional da aludida indenização, que deve ser justa.

Nas palavras de Diógenes Gasparini:

“Exige a CF que a indenização seja justa, sem o que a desapropriação não se aperfeiçoa. Destarte, 
cabe saber o que é essa justa indenização, já que a legislação não a define. Justa é a indenização 
paga ao expropriado e que mantém inalterável seu patrimônio. Antes e depois da expropriação 
tem-se, em valor, o mesmo montante, idêntico patrimônio. Com a desapropriação esse montante 
não se altera. A quantidade patrimonial é a mesma, embora tenha variado a composição dos bens. 
Celso Antonio Bandeira de Melo (Curso, cit., p. 777) diz que a indenização justa ´é aquela cuja im-
portância deixe o proprietário absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio”. (in 
Direito Administrativo, 17ª edição, ed. Saraiva, 2012, p. 917/918)

Com efeito, para que seja justa, a indenização deve corresponder ao valor que reponha, efeti-
vamente, o patrimônio tomado do particular, tema a respeito do qual não há controvérsia doutrinária 
ou jurisprudencial relevante.

A dúvida persiste, entretanto, acerca do momento do desembolso dessa importância pelo Poder 
Público, tendo em vista a previsão constitucional de que tal indenização, além de justa, deve ser prévia. 
É inquestionável a natureza precedente do depósito realizado initio littis. A questão que subjaz refere-se 
à chamada “indenização complementar”, aquela fixada na sentença e devida ao particular, em face da 
discrepância entre o valor inicialmente depositado e aquele objeto do arbitramento judicial.

Não me parece haver controvérsia sobre o fato de que esse valor complementar integra o con-
ceito de justa indenização, porque representa, segundo o estudo técnico realizado para essa finalida-
de, o efetivo valor de mercado do bem.

No caso dos autos, após realizar o depósito prévio exigido por lei e imitir-se na posse do bem 
litigioso (fls. 326), a agravante pretendeu, antes da definição do valor final da indenização, e apuração 
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de eventual complementação devida, a outorga definitiva da propriedade do imóvel, considerando 
tratar-se de fato incontroverso e que atenderia ao interesse de uma coletividade de pessoas instaladas 
na área objeto da expropriação.

A providência encarecida apóia-se, segundo a recorrente, na norma do artigo 356, do Código 
de Processo Civil vigente, que assim dispõe:

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou 
parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;”

Trata-se, entretanto, de providência judicial corretamente indeferida pelo julgador primevo, 
porque absolutamente incompatível com a ação de desapropriação, uma vez que a transferência defi-
nitiva da propriedade do bem ao Ente Expropriante pressupõe que haja justa e prévia indenização ao 
particular, nos termos do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal.

É descabida, portanto, sob a justificativa da natureza incontroversa do pleito expropriatório, 
a inversão da lógica constitucional, para tornar posterior a compensação devida ao particular pela 
perda efetiva de sua propriedade, que se confirma, apenas, com a transcrição da sentença no regis-
tro imobiliário.

Na linha do judicioso opinativo da Procuradoria de Justiça, “apesar de ser a transferência 
da propriedade para o Estado da Bahia ao final do processo irrefutável, não é possível que haja 
o julgamento antecipado desta parte da lide, visto ser requisito expresso para a transferência de 
propriedade na desapropriação, o pagamento prévio e justo da indenização, valor que virá a ser 
definido ao fim do processo”.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter, in 
totum, a decisão vergastada, por esses e pelos seus próprios fundamentos.

*****

(TJBA – Ação Rescisória nº 0005059-08.2010.8.05.0000. Seções Cíveis Reunidas. Relator: Des. 
Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Julgado em 05/07/2018)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO. PARÂMETRO. VA-
LOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE 
LEI E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONSUMIDOR. DANO MATE-
RIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORREÇÃO. CRITÉRIOS. OMISSÃO 
DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DE JUROS DO SISTEMA FINANCEIRO. 
AUTORIZAÇÃO PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA 
JULGADA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS. JUÍZO 
RESCISÓRIO. IMPOSIÇÃO. 1. Fixado o valor da causa, através de Incidente de 
Impugnação, não há que se cogitar da insuficiência do depósito calculado em sua 
referência. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que se venha a admitir a possibilida-
de de correção de créditos contra instituições bancárias, aplicando-se os mesmos 
encargos por elas cobrados, essa hipótese há de ser expressamente registrada na 
sentença, sendo impossível presumir sua autorização pela omissão do Julgador, 
a qual, em verdade, conduz à aplicação dos juros legais. 4. Constatando-se que a 
decisão prolatada, em sede de Execução, não respeita os limites da coisa julgada 
firmada no processo de conhecimento, imperativa sua rescisão, com rejulgamento 
do feito em observância àquela. 5. Pedido julgado procedente.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA  n.º 0005059-

08.2010.8.05.0000, em que figura como Autor o BANCO DO BRASIL S.A e como Réu JORGE 
EDUARDO SILVA SEIXAS DE CASTRO, ACORDAM os  Desembargadores componentes da Se-
ção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR 
A PRELIMINAR E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, pelos motivos que integram 
o voto condutor.

RELATÓRIO
O BANCO DO BRASIL S.A propôs Ação Rescisória, com pedido de antecipação da tutela, 

em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal, no julgamento da 
Apelação em Embargos à Execução  interpostos no feito no qual litiga contra JORGE EDUARDO 
SILVA SEIXAS DE CASTRO - Processo nº 0011275-74.2004.8.05.0103 -, sob a alegação de literal 
violação ao texto de lei e desrespeito à coisa julgada.

A pretensão rescindente tem como origem remota a Ação Indenizatória por Danos Mate-
riais e Morais movida pelo ora Réu, em face do Autor, onde pleiteou, a título de dano material, o 
ressarcimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fraudulentamente desviada de sua conta 
corrente bancária, acrescida de condenação por dano moral, estimado em R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) - fls. 36/41.

Após tramitação do feito, a postulação foi acolhida parcialmente, através de sentença que 
condenou o Demandado a indenizar o Requerente “por danos materiais, na quantia de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, a partir do desfalque, e, por danos morais, 
em R$ 10.000,000 (dez mil reais), devendo, ainda, pagar as custas processuais e honorários advoca-
tícios” (fls. 126/129).

O julgado foi atacado por Apelação (fls. 130/136), objeto de impugnação em contrarrazões (fls. 
140/143), de cujo julgamento resultou o improvimento, “mantendo-se a sentença em sua inteireza” 
(fls. 149/155).

Transitado em julgado o decisum, o então Autor propôs sua Execução, atribuindo ao crédito 
a importância de R$ 492.585,79 (quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais 
e setenta e nove centavos), resultantes da correção do valor nominal pelo mesmo índice de juros co-
brado pela instituição financeira em suas operações de crédito, esclarecendo cuidar-se de obrigá-la a 
“provar do mesmo remédio amargo que faz com que seus clientes tomem” (sic) – fls. 158/161.

Garantido o Juízo, o Executado opôs Embargos à Execução, alegando excesso no valor busca-
do pelo Exequente, para tanto apontando que a aplicação dos juros resultantes de contrato bancário se 
revelaria indevida, pois a condenação envolveria obrigação extracontratual, decorrente de dano reco-
nhecido judicialmente, e, portanto, sujeita à correção pelos juros legais, do que resultaria o montante 
de R$ 27.376,32 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) – fls. 232/237.

Os Embargos foram impugnados pelo Exequente, que sustentou a possibilidade de incidên-
cia dos juros aplicáveis à concessão de crédito por instituição financeira (fls. 244/250), e julgados 
improcedentes pelo Juízo originário, sob o entendimento de que incabíveis, por abrigarem mera 
atualização do crédito, a qual deveria observar, de fato, juros equivalentes aos dos contratos ban-
cários (fls. 269/270).

A sentença de Embargos à Execução foi alvo de novo Apelo, com a reiteração da tese de 
impossibilidade de correção do crédito por juros diferentes dos legalmente previstos (fls. 271/276), 
a qual, todavia, não foi integralmente acolhida pelo Colegiado da Terceira Câmara Cível, que, por 
maioria, firmou a compreensão de que, apenas, a indenização por dano moral se limita à incidência 
dos juros legais, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), mas não o dano material, para o qual 
foi mantida a correção pelos índices estipulados em contrato bancário (fls. 284/294).
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Diante da decisão não unânime, o Executado interpôs Embargos Infringentes (fls. 311/317), 
que restaram inadmitidos (fls. 350/356), por decisão impugnada por Agravo Interno (fls. 360/364), 
mantida quando do julgamento colegiado (fls. 375/377).

Embora tenha interposto Recurso Especial (f ls. 432/453), o Executado dele desistiu, 
fazendo transitar em julgado o acórdão da Terceira Câmara Cível, nos termos precedente-
mente aludidos.

Contra essa decisão de mérito que é direcionada a pretensão rescindente, cujas teses se assen-
tam, em essência, na alegação de que a aplicação de juros além dos legalmente estabelecidos malferi-
ria o quanto decidido na sentença do processo de conhecimento, já transitada em julgado, na qual não 
se teria autorizado a utilização de juros bancários, prática que violaria as disposições dos artigos 293, 
467, 471 e 474 do Código de Processo Civil então vigente (fls. 02/26).

Para ilustrar o desacerto extremo da decisão rescindenda, o Autor apontou que o valor ori-
ginalmente objeto de condenação, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já alcançaria, em 
2009, cifra superior a um bilhão de reais, conforme conta apresentada pelo Réu.

Com lastro nessa fundamentação, requereu a rescisão do acórdão objurgado, para que, em 
juízo rescisório, seja proferido novo julgamento, observando as delimitações da sentença primeva e 
as taxas de juros legalmente estipuladas.

Como pedido de urgência, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o curso 
da Execução, o que foi deferido pela Relatoria original do feito (fls. 572/574).

Citado, o Réu apresentou contestação (fls. 777/800), arguindo, incialmente, preliminar de inde-
ferimento da petição inicial, por insuficiência do depósito exigido pelo art. 488, II, do CPC, porquanto 
tenha o Autor atribuído à causa valor pouco superior a seiscentos mil reais, quando o correto, “na 
data do ajuizamento da presente rescisória já era de mais de três bilhões”.

No mérito, sustentou inexistir fundamento para a desconstituição do julgado, cuja intelecção 
estaria alinhada à mais atual jurisprudência sobre o tema, sem violação a qualquer dispositivo legal 
ou desrespeito à coisa julgada.

A contestação foi instruída com os documentos de fls. 801/816.
O Autor apresentou réplica às fls. 831/836, rechaçando a preliminar e reiterando os termos da 

postulação originária.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência dos pedidos, com a rescisão do jul-

gado quanto aos critérios de correção dos danos materiais e a prolação de novo julgamento do Apelo 
nos Embargos à Execução, adotando os juros legais.

Em procedimento autônomo, autuado em apenso aos fólios principais, o Réu apresentou im-
pugnação ao valor da causa – processo nº 0000842-14.2013.8.05.0000 -, de cujo julgamento resultou a 
fixação daquele no equivalente a R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).

Vindo-me os autos conclusos, e estando ultimadas as providências instrutórias, neles lancei a 
presente sinopse, restituindo-os à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

Iniciado o julgamento, no dia 18/05/2017, proclamou-se resultado provisório, no qual a lide 
fora julgada procedente, por maioria, tendo apresentado voto divergente o Eminente Desembargador 
Raimundo Sérgio Cafezeiro (943/955), encaminhando-se os fólios, consequentemente, às Seções Cí-
veis Reunidas, ex vi do art. 942, §3º, do NCPC c/c o art. 92-A, II, do RITJBa.

VOTO
Ab initio, tendo o Réu arguido preliminar de indeferimento da petição inicial, fundada em 

insuficiência do depósito exigido pelo art. 488, II, do Código de Processo Civil vigente ao tempo da 
propositura da ação, cumpre seja prontamente enfrentada.
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I – DA PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INSUFI-
CIÊNCIA DE DEPÓSITO.

A questão foi ventilada sob a tese de que o valor atribuído à causa pelo Autor, resultante no 
depósito de 5% (cinco por cento), conforme exigido pelo art. 488, II, do CPC, seria muito inferior 
ao devido.

Isso porque, embora haja o Autor atribuído ao feito o valor de R$ 698.758,81 (seiscentos 
e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) – fl. 26 -, este já 
corresponderia, ao tempo da propositura da execução, segundo alegação do Réu, a “mais de três 
bilhões” de reais.

Consequentemente, o depósito realizado (fl. 27), no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), não atenderia à exigência legal.

A arguição, todavia, não se sustenta.
A apreciação do valor atribuído à causa foi procedida através de Incidente de Impugnação 

arguido pelo Réu, tombado sob o nº 0000842-14.2013.8.05.0000 (autos apensos), no qual se firmou o 
entendimento de que deveria corresponder a R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), ou seja, 
patamar inferior àquele apontado pelo próprio Autor (fls. 25/31).

A decisão não foi questionada por recurso, operando-se a imutabilidade pelo trânsito em jul-
gado (fl. 39).

Considerando o valor alcançado no julgamento da Impugnação ao Valor da Causa, o depósito 
prévio, ora debatido, deveria corresponder a R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Sendo certo que a quantia depositada pelo Autor foi superior à efetivamente devida, não há que 
se falar em sua insuficiência, implicando improcedência da questão prévia apresentada na contestação.

Destarte, REJEITO A PRELIMINAR.

II - MÉRITO
Avançando no cerne meritório da controvérsia, constata-se que a pretensão rescisória foi ful-

crada em dois fundamentos, quais sejam, ofensa à coisa julgada e literal violação a disposição de lei, 
enquadrando-se, portanto, nos incisos IV e V do artigo 485 do então vigente CPC.

Tendo em foco que ambos os fundamentos reportam ao mesmo capítulo do decisum, isto é, a 
forma de correção da indenização originalmente deferida ao Autor, e considerando que o enquadra-
mento de sua eventual rescisão não admite cumulação de embasamento legal, a apreciação do tema 
há de ser considerada isoladamente, em relação a cada uma das hipóteses aventadas, inclusive em 
relação sucessivamente excludente.

Nesse sentido, seguindo a ordem dispositiva do predito artigo 485 do CPC, põe-se à aprecia-
ção, inicialmente, a tese de ofensa à coisa julgada.

De acordo com a narrativa autoral, a sentença prolatada no processo de conhecimento, posterior-
mente mantida por este Tribunal, não autorizara a correção do quantum indenizatório por critérios di-
versos daqueles previstos em Lei, impondo reconhecer que o acórdão rescindendo, ao assim determinar, 
em sede de julgamento de Apelo, em Embargos à Execução, teria malferido a imutabilidade daquela.

Da percuciente análise da sentença primeva, denota-se que a questão atinente aos juros so-
mente foi abordada em sua parte dispositiva, assim registrada (fl. 129):

“Isto posto e mais do que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido e CON-
DENO o Banco do Brasil S/A a indenizar Jorge Eduardo Silva Seixas de Castro por danos materiais, 
na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, a partir do 
desfalque, e, por danos morais, em R$ 10.000,000 (dez mil reais), devendo, ainda, pagar as custas 
processuais e honorários advocatícios.”
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Não há no julgado, como se vê, a especificação da taxa de juros incidente para a correção do 
crédito indenizatório ali fixado, mas, apenas, a alusão genérica a “ juros e correção monetária”.

Ainda que se venha a admitir, em alinhamento a entendimento minoritário pontualmente já 
adotado na jurisprudência, a correção de créditos resultantes da condenação de instituições financei-
ras pelas mesmas taxas de juros por elas cobradas em seus contratos, a autorização para que assim se 
proceda jamais pode ser presumida, exigindo, ao contrário, registro expresso no comando sentencial.

Não havendo na sentença, como na hipótese, especificação da incidência de taxa de juros di-
ferenciada para a correção do crédito, torna-se imperativo reconhecer que esta deve observar os juros 
legalmente estipulados.

A constatação, no caso em testilha, é sobejamente reforçada quando se observa que a senten-
ça, além de não especificar qualquer taxa de juros diversa, determinou a incidência destes “a partir 
do desfalque”, ou seja, tomando o evento danoso como marco inicial de seu cômputo.

Sendo assim, outra não pode ser a compreensão, senão a de que a responsabilidade indeniza-
tória ali identificada é de natureza extracontratual e, como tal, sujeita aos juros legais.

O termo inicial de incidência dos juros é absolutamente determinante para o deslinde do feito 
em apreço, porquanto as obrigações contratuais têm como marco inicial de correção a citação do de-
vedor, ao passo que as não originadas de contrato devem ser corrigidas desde o evento danoso.

É essa a compreensão alcançada pela análise concomitante dos artigos 1.536, § 2º, do Código 
Civil de 1916 (vigente à época do dano); 405 do Código Civil em vigor, e da Súmula 54 do Superior 
Tribunal de Justiça:

“Art. 1.536 (CC/1916). Para liquidar a importância de uma prestação não cumprida, que tenha valor 
oficial no lugar da execução, tomar-se-á o meio termo do preço, ou da taxa, entre a data do vencimen-
to e a do pagamento, adicionando-lhe os juros da mora.
§ 1º Nos demais casos, far-se-á a liquidação por arbitramento.
§ 2º Contam-se os juros da mora, nas obrigações ilíquidas, desde a citação inicial.”
“Art. 405 (CC/2002). Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
Súmula 43/STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 
extracontratual.”

À luz desses dispositivos, torna-se forçoso admitir que a sentença, ao determinar a incidência 
de juros desde o evento danoso, reputou a obrigação de natureza extracontratual, ou seja, não deriva-
da de mora contratual, mas de reconhecimento judicial do dano.

Afastada a hipótese de responsabilidade contratual, não há como se inferir, na sentença de conheci-
mento, autorização para o cômputo de juros além daqueles previstos em lei, quais sejam, 0,5% ao mês, até 
janeiro de 2003 (Código Civil de 1916, art. 1.062), e, desde então, 1% ao mês (CC/2002, art. 406).

Esse, aliás, é o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive 
sob afetação dos Recursos Repetitivos (tema 176):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉR-
SIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁ-
RIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À 
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não 
há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial 
exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, 
na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. 
Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas 
quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi 
proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor 
do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, 
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para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava 
juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, 
tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época 
da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, 
também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a 
sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser 
aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo 
sido a sentença exequenda prolatada em 08 de outubro de 1998 e fixado juros de 6% ao ano, correto 
o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de 
janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não 
caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. “Conforme decidiu a Corte Especial, ‘atualmente, 
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como 
juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 
9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)’ (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)” (REsp 
1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente 
de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC 
a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pelo 
acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C 
do Código de Processo Civil e da Resolução nº 8/STJ”. (REsp 1112746/DF, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009)

Desse modo, sendo inequívoco que a sentença prolatada no processo de conhecimento não 
autorizou a aplicação de taxa de juros diferenciada, além de haver tratado a obrigação indenizatória 
como de natureza extracontratual, torna-se inafastável a conclusão de que o acórdão rescindendo, 
ao autorizar, quando do julgamento do Apelo, interposto nos Embargos à Execução, a incidência de 
índice superior ao previsto em lei, efetivamente violou a coisa julgada.

Consequentemente, a pretensão de desconstituir-se o decisum encontra abrigo no artigo 485, 
IV, do Código de Processo Civil regente do feito.

Outra não é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. Se o acórdão, no pro-
cesso de conhecimento, deixou de determinar a capitalização dos juros, não há como autorizá-la 
no âmbito da execução. Ação rescisória procedente em parte.” (STJ - AR: 3150 MG 2004/0105510-0, 
Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2007,  S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data 
de Publicação: DJe 21/11/2008)

Destarte, no exercício do jus rescindens, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para des-
constituir o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível desta Corte, no julgamento da Ape-
lação de nº 0011275-74.2004.8.05.0103 (fls. 284/290).

Rescindido o julgado, e havendo na postulação autoral pedido de novo julgamento do feito, 
nos moldes do art. 488, I, do CPC, cumpre assim proceder, na forma do art. 494, primeira parte, do 
mesmo diploma:

“Art. 494. Julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo jul-
gamento e determinará a restituição do depósito; declarando inadmissível ou improcedente a ação, a im-
portância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no art. 20.” (Destaque acrescido).

Nesse sentido, considerando que a matéria, aduzida nos Embargos à Execução de origem e na 
Apelação interposta de seu julgamento monocrático (fls. 232/237 e 271/276), tem por embasamento, 
justamente, a tese de excesso de execução, por inobservância ao comando judicial executivo, o rejul-
gamento do feito culmina por se confundir com a apreciação – precedentemente empreendida – do 
próprio pedido de rescisão da decisão hostilizada.
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Logo, tendo sido reconhecida a violação, pelo decisum, à coisa julgada materializada no pro-
cesso de conhecimento, exatamente quanto à atualização do crédito, urge igualmente admitir, pelos 
exatos mesmos fundamentos, que a pretensão executória apresentada da origem incide em excesso de 
execução, por aplicar taxa de juros acima da autorizada por aquele.

O novo julgamento do Apelo, desse modo, tem espectro delimitado pela correção da taxa 
de juros aplicável ao crédito indenizatório, para que esta, observando fielmente o comando judicial, 
corresponda aos valores legalmente previstos, isto é, conforme já sinalizado, 0,5% ao mês, até 10 de 
janeiro de 2003, e, daí em diante, 1% ao mês, afastando-se a pretensão de aplicar as taxas cobradas 
pelas instituições financeiras.

A nova compreensão a ser firmada no julgamento do citado recurso, registre-se, alinha-se à 
dominante jurisprudência do STJ sobre o tema:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. JULGAMEN-
TO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DE 
ENCARGOS E TAXAS BANCÁRIAS DE CONTA-CORRENTE DE CLIENTE. DANOS MATERIAIS. 
SÚMULA N. 7-STJ. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. CRITÉRIO. JUROS COM-
PENSATÓRIOS E DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR REPETIÇÃO CALCULADA DE 
ACORDO COM OPERAÇÃO DE MÚTUO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Não padece 
de nulidade o acórdão estadual que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, 
apenas que com conclusões adversas à parte. II. Julgamento extra petita não reconhecido, situada 
a decisão a quo dentro dos parâmetros do pedido exordial. III. Inviável a pretensão de restituição 
de valores na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em em-
préstimos a clientes. Repetição calculada à base de juros remuneratórios de 1% ao mês, além dos 
moratórios e correção monetária, consoante orientação pacificada na 2ª Seção do STJ (Resp n. 
447.431/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, por maioria, DJU de 16.08.2007), e sobre o montante assim 
apurado, incidente a indenização por danos imposta pela Corte estadual. IV. Ocorrência de danos 
materiais reconhecida pelas instâncias ordinárias que não tem como ser revista pelo STJ, ante o óbi-
ce da Súmula n. 7. V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.” (REsp 437.222/
MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, 
DJe 19/05/2008 REVJMG vol. 185, p. 347)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE 
MARÇO DE 1990. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO 
CONTRATO. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILI-
DADE. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUCESSIVO. 1. 
“Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições 
financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regra-
mentos específicos para sua operação” (4ª Turma, AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro Aldir Pas-
sarinho Junior, DJe de 15.12.2010). 2. Inexistência, na inicial, de pedido de condenação em juros 
remuneratórios nos termos do Decreto 22.626/33. Repetição de indébito decorrente de sentença em 
ação revisional de contrato que se faz mediante a incidência de correção monetária e juros de mora, 
estes contados a partir da citação (Código Civil de 1916, art. 1.061). 3. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (AgRg no REsp 1226085/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)
“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  EM  AÇÃO  RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO  
DE  QUANTIA INDEVIDAMENTE APROPRIADA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  VERTIDA  NO  ACÓRDÃO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. 
SÚMULA N. 343 DO STF. INAPLICABILIDADE. 1.  No  exame  da  ação  rescisória  fundada  em 
violação de literal dispositivo de lei, é necessária a rediscussão da matéria vertida no acórdão  rescin-
dendo. Isso porque, para que o Tribunal reconheça que houve  a alegada ofensa ao art. 485, V, do CPC 
e julgue procedente a rescisória,  é  imperioso  discutir a infringência da letra daqueles dispositivos  
invocados  pela  parte.  É por essa razão que os temas suscitados na ação rescisória confundem-se 
com aqueles discutidos no acórdão rescindendo. 2.  Nesse contexto,  o  recurso  especial  interposto  
em  sede  de rescisória  fundada  no inciso V do art. 485 do CPC pode impugnar os fundamentos  do 
acórdão rescindendo, de modo a demonstrar a violação legal que justificou o ajuizamento da ação 
rescisória (EREsp n. 1.421.628/MG). 3. A Súmula n. 343 do STF deve ser afastada quando não mais 
sobejar, no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de Justiça, controvérsia sobre a questão federal suscitada. 
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4.  Prestigiar  a  coisa  julgada  nos  casos em que a decisão tenha atribuído sentido à norma jurídica 
diverso daquele estabelecido pelo STJ   contraria  toda  a  lógica  do  sistema  estabelecida  para  a 
construção  dinâmica  da  jurisprudência  e  a função uniformizadora atribuída  pela  Constituição  
Federal  ao  STJ, além de comprometer severamente  o  princípio  constitucional  da  isonomia  e o pró-
prio princípio federativo. 5.  Caracteriza violação de literal dispositivo de lei (art. 485, V, do  CPC),  
dando  ensejo  à ação rescisória, decisão que contrarie o sentido  atribuído  pelo  Superior  Tribunal 
de Justiça à legislação infraconstitucional. 6.  À  repetição de valores descontados indevidamente 
do correntista não   se   aplicam   as  mesmas  taxas  de  juros  praticadas  pelas instituições finan-
ceiras, que operam segundo regras específicas. São devidos, porém, juros remuneratórios de 1% ao 
mês. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1559314/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALORES DESVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA DA CONTA CORRENTE DO DEPOSITANTE. Os danos a serem indenizados pela institui-
ção financeira são aqueles decorrentes da transferência não justificada de fundos do correntista (a 
respectiva quantia nominal e os juros remuneratórios de um por cento ao mês) e as despesas (juros 
e tarifas) que em função do correspondente saldo negativo o depositante teve de suportar, mais (+) a 
correção monetária e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do Código Civil 
anterior e os juros moratórios a partir da vigência do atual Código Civil na forma do respectivo art. 
406. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 447.431/MG, Rel. Ministro ARI PAR-
GENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/03/2007, DJ 16/08/2007, p. 285)
[Destaques da transcrição]

Ex positis, no exercício do juízo rescisório, DÁ-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO ORI-
GINÁRIA, para, reformando a sentença prolatada em sede de Embargos à Execução, de-
terminar que os valores fixados na origem, a título de indenizatório, sejam corrigidos com 
incidência de juros legais.

Julgada procedente a pretensão rescisória, urge a condenação do Réu ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, fixados, à luz do artigo 20 do CPC de regência, em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma e pelo prazo previs-
tos no art. 12 da Lei nº 1.060/50 - atual art. 98, § 3º, do NCPC -, em razão da concessão ao Réu dos 
benefícios da gratuidade de justiça.

Por fim, em cumprimento ao disposto no art. 494 do Código de Ritos, determina-se a libera-
ção, em favor do Autor, do depósito rescisório.

*****

(TJBA – Apelação nº 0511459-22.2016.8.05.0080. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Raimun-
do Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 12/12/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE 
POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL, ENQUANTO OCUPADO POR ANTERIOR MUTUÁRIO. PRELIMINAR 
DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTE-
MA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA À 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENSEJA A MULTA E EXTINÇÃO DO FEI-
TO. INVIABILIDADE. TESE DE MANEJO DE AÇÃO INADEQUADA, POR 
TRATAR-SE DE HIPÓTESE A ENSEJAR POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA. 
APELO IMPROVIDO.
1. Deve ser afastada a preliminar de carência de ação, desde quando a discussão sobre 
qual o tipo de procedimento cabível, se possessória ou reivindicatória, é no presente 
caso afeta ao próprio mérito da Demanda.
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2. De igual modo, constata-se pelos elementos informativos dos autos que o imóvel foi 
adquirido com recursos do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, não sendo passível 
de aquisição por usucapião.
3. Quanto a tese de necessidade de extinção e aplicação de multa em razão do não com-
parecimento da parte Acionada à audiência de conciliação pré-processual (art. 334, § 
8º, do NCPC), deve ser mantido o entendimento já exposto pelo Juízo a quo, de que o 
Réu se fez representar por advogado com poderes para transigir e negociar, não sendo 
necessária, no caso concreto, a aplicação de qualquer penalidade.
4. Quanto ao procedimento, tratando-se da hipótese de pessoa que nunca deteve a 
posse do bem adquirido, por encontrar-se ocupado por terceiro, a Ação correta é a de 
Imissão de Posse, estando o Julgado monocrático acertado neste aspecto.
5. Apelo ao qual nega-se provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de carência de ação e em 
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO
Vistos, etc.
Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Jucilene Leal Santos, contra sentença profe-

rida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de 
Imissão na Posse n.º 0511459-22.2016.8.05.0080.

Na origem, Edson São Leão Silva ajuizou Ação visando imitir-se na posse de imóvel ad-
quirido através de compra direta perante a Caixa Econômica Federal, que encontrava-se ocupado 
pela Apelante.

Esclareceu que embora tenha concedido prazo de seis meses, além de mais trinta dias para 
desocupação do imóvel, a parte contrária não o entregou o imóvel, o que motivou a propositura da 
presente Demanda.

Defesa foi apresentada pela parte Apelada, mediante contestação e reconvenção, ao funda-
mento de usucapião especial urbano e retenção por benfeitorias. Arguiu ainda preliminar de inépcia 
da inicial e alegou a falta de notificação judicial ou extrajudicial para desocupação.

No mérito informou que o imóvel foi adquirido por Maria de Fátima Bahia Soares, em 18/04/1988, 
que na qualidade de mutuária o transmitiu a Florisvaldo Silva Santos, de quem a Recorrida é viúva.

Salienta que o Sr. Florisvaldo compareceu à Caixa Econômica Federal - CEF e formalizou 
Termo de Parcelamento para liquidação de dívida de Contrato no SFH, sem apólice securitária de 
Mutuário ou Ocupante, em 10/07/2006.

Informou que após o falecimento do Sr. Florisvaldo, passou a exercer, juntamente com seus 
filhos, a posse mansa e pacífica do imóvel, na qualidade de sucessores. Por outro lado, noticiou que 
o parcelamento celebrado com a CEF foi quitado, sendo-lhe assegurado o direito de exigir o cumpri-
mento do negócio jurídico e permanência.

Fundamentou a sua defesa, desta forma, na hipótese de venda realizada pela CEF ao Recorren-
te quando não era mais a proprietária do bem, o que deveria motivar a anulação do negócio jurídico.

Julgando o feito, o Juízo a quo afastou a tese de necessidade de notificação judicial ou 
extrajudicial para desocupação e de inépcia da Inicial. Argumentou, no mérito, não ser possível 
a usucapião especial urbana de imóveis objeto de operação através do Sistema Financeiro de 
Habitação – SFH.
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Por outro lado, ressaltou que as benfeitorias alegadas pela parte Recorrida não foram compro-
vadas e, ainda que o fossem, não estariam protegidas legalmente, por ser a ocupação de má-fé.

Com base nestas razões, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, ora Recorrido, 
e improcedente a Reconvenção, determinando ainda a desocupação do imóvel no prazo de 20 dias.

Inconformada com o resultado da Demanda, interpôs a Sra. Jucilene Leal Santos a presente 
Apelação, requerendo inicialmente a gratuidade da justiça. Pede também, preliminarmente, a atribui-
ção de efeito suspensivo ao Recurso.

Defende que o título de propriedade apresentado pelo Recorrido o impossibilitaria de de-
mandar a Ação de Imissão na Posse, que é uma petitória, mas sim uma possessória, sendo que nesta 
hipótese, caso o detentor se recusasse a entregar o imóvel, o proprietário poderia notificá-lo. Persis-
tindo a continuidade da posse, aí sim poderia ser considerada esbulho, fórmula para o ajuizamento 
da Ação de Reintegração de Posse. Logo, por este motivo, seria carecedor de ação, por faltar-lhe 
interesse processual.

Informa, no mérito, que não se pode falar que o imóvel foi adquirido através do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação, pois a compra feita pelo Apelado foi a vista, portanto fora do SFH. Reitera, 
desta forma, que não se trata de aquisição com recursos públicos provenientes do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço.

Assevera, assim, que a tese da sentença, de desnecessidade de notificação prévia para desocu-
pação, sob o fundamento de ausência de exigência legal, não deve prevalecer, pois a Escritura Pública 
foi lavrada sob o pálio de cláusula “constituti”, que lhe oportuniza o uso da possessória e veda a 
utilização da petitória.

Questiona também a suposta falta de procuração outorgando poderes para que o patrono do 
Recorrido comparecesse à audiência de conciliação em substituição a ele, ao fundamento de que é 
defeso ao advogado funcionar simultaneamente como patrono e preposto do empregador. Por sua óti-
ca, impõe no presente caso a extinção do feito, por ausência de representação do Recorrido durante a 
realização da sessão conciliatória.

Através destas razões e considerando que houve manejo de ação inadequada, pugna pelo 
provimento de suas razões, para que seja o feito extinto, sem resolução de mérito, ou julgado 
improcedente.

Contrarrazões foram ofertadas às fls. 212/220, sob o argumento de que a Apelante pretende em 
verdade o reexame da matéria e alegar fatos novos, com o nítido caráter procrastinatório, pois todas 
as questões suscitadas no primeiro grau foram devidamente apreciadas e enfrentadas na sentença de 
mérito, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

Sustenta que apesar da afirmação de que o imóvel não pertence ao Sistema Financeiro de 
Habitação, os documentos trazidos pela própria Apelante trazem informação contrária. Apesar da 
aquisição feita pelo Apelado ter ocorrido a vista, tal fato não muda a natureza do caráter do contrato 
originário, que inviabiliza a aquisição da propriedade através da usucapião.

Pede também o afastamento do pedido de extinção, por ausência do Recorrido à Audiência de 
Conciliação, por considerar que trata-se apenas de manobra procrastinatória da Recorrida, que não 
merece acolhimento. Por outro lado, o patrono do Apelado dispunha de procuração outorgando-lhe 
poderes para o foro geral e também especiais, inclusive para transigir, inexistindo os alegados vícios 
noticiados pela Apelante.

Com relação ao restante das razões da Apelante, insurge-se de forma contrária, argumen-
tando tratar-se de questões que não foram suscitadas em momento anterior à sentença. Por outro 
lado, defende que não demonstrou a Recorrente motivo de força maior ou a ocorrência de fatos 
novos desconhecidos.

Pugna, desta forma, pelo improvimento do Apelo.
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VOTO
Formulou a Apelante pedido de gratuidade da justiça, muito embora tal pleito já tenha sido 

deferido pelo Juízo Singular.
Considerando que estão reunidos os requisitos necessários à concessão, defiro o pleito, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Inicialmente cumpre-me apreciar a preliminar de carência de Ação, por ausência de interes-

se processual.
PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
Sustenta a Apelante que houve manejo de ação inadequada, desde quando o Autor da Deman-

da deveria ajuizar Ação Possessória, devido a “cláusula constituti” presente no Contrato firmado por 
ele e a Caixa Econômica Federal.

Todavia, como se verá adiante, esta é questão afeta ao próprio mérito da Demanda, não sendo 
viável a sua apreciação sem um estudo aprofundado sobre qual o tipo de Ação que pode ser manejada 
pelo ora Apelado para o fim de obter a posse do imóvel por ele adquirido através de compra direta 
perante a Caixa Econômica e que encontrava-se ocupado, se reivindicatória ou possessória.

Afasto, assim, a preliminar suscitada pela Apelante.
MÉRITO.
IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
No mérito, argumenta a Apelante que não se pode falar em imóvel adquirido pelo Sistema 

Financeiro de Habitação, desde quando o Recorrido o adquiriu por compra direta perante a Caixa. 
Remete-nos, assim, à análise do pedido de aquisição da propriedade por usucapião, negada pelo Juízo 
de piso sob o fundamento de ser o imóvel adquiridos com recursos do SFH.

Constato, porém que mais uma vez tenta a Recorrente confundir o Juízo, utilizando-se de 
argumentos infundados.

Para a aquisição através da usucapião, temos que considerar o período em que esteve a Ape-
lante ocupando o imóvel, ainda na condição de devedora da Caixa Econômica Federal, até o momento 
em que o imóvel foi vendido para o Recorrido e, como é de presumir-se, a natureza de inadimplente 
do parcelamento realizado perante a CEF revela que este foi celebrado através do SFH.

Tanto isso é verdade que o Termo de Parcelamento juntado às fls. 120/123 não deixa dúvidas 
sobre o fato de que servia para Liquidação de Dívida de Contrato SFH, sem Apólice Securitária – 
Mutuário ou Ocupante.

Note-se que o parcelamento foi inadimplido, apesar da concessão de um desconto razoá-
vel, pois embora firmado em 12 parcelas de R$ 164,97, somente demonstrou-se o adimplemento 
de 08 delas.

A continuidade do inadimplemento ensejou a venda do imóvel ao Recorrido em 05/02/2014 
(fl. 13 e seguintes).

Acertada encontra-se, portanto, a sentença de piso, quando considerou que não é possível no 
caso concreto a aquisição por usucapião. De igual modo, após a compra do imóvel pelo Recorrido e 
o posterior ajuizamento da presente Demanda, a posse deixou de ser mansa e pacífica e passou a ser 
precária, como bem narrado pelo Juízo a quo.

Sobre o tema, convém ainda citar a seguinte Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH.   IMPRESCRITIBILIDADE. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDEN-
CIAL NÃO COMPROVADO.
1. Ação de usucapião especial urbana ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso 
especial, interposto em 11/01/2013 e concluso ao Gabinete em 01/09/2016.
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2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel vincu-
lado ao Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal.
3. A Caixa Econômica Federal integra o Sistema Financeiro de Habitação, que, por sua vez, compõe 
a política nacional de habitação e planejamento  territorial do governo federal e visa a facilitar e pro-
mover a construção  e  a  aquisição da casa própria ou moradia, especialmente  pelas  classes de menor 
renda da população, de modo a concretizar o direito fundamental à moradia.
4. Não obstante se trate de empresa pública, com personalidade jurídica  de  direito privado, a Caixa 
Econômica Federal, ao atuar como  agente  financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de  
execução  da  política habitacional, explora serviço público, de relevante   função   social,   regulamen-
tado por normas especiais previstas na Lei 4.380/64.
5. O imóvel da Caixa Econômica Federal vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, por-
que afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, 
imprescritível.
6. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no que tange ao preenchimento dos requisitos legais 
para o reconhecimento da usucapião,  seja a especial urbana, a ordinária ou a extraordinária, exige o 
reexame de  fatos  e  provas,  o  que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,  nessa  parte, desprovido.
(Resp 1448026/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, 
DJe 21/11/2016)

Com base nestes fundamentos, outro caminho não resta senão rejeitar o fundamento de que o 
imóvel não foi adquirido através do Sistema Financeiro de Habitação.

DA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Insurge-se também a Apelante pelo fato de não ter o Réu, ora Apelado, comparecido à audiên-

cia de conciliação designada pelo Juízo Singular, o que, segundo as suas razões, ensejaria a extinção 
do feito, sem resolução de mérito.

Dentre os argumentos tecidos no Apelo, informa não ser possível ao advogado cumular as 
funções de patrono e preposto da parte, por expressa vedação contida no art. 23, do Código de Ética 
e Disciplina do dos Advogados, que assim prevê:

Art. 23 – É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e pre-
posto do empregador ou cliente.

Pontua que diferentemente dos fundamentos expressos pelo Juízo Singular, não se trata da 
hipótese de advogado com poderes específicos para transigir, mas da necessidade de que o Réu outor-
gasse poderes específicos para terceira pessoa, na forma prevista no art. 334, § 10, do Novo Código 
de Processo Civil.

Defende, desta forma, que a ausência da parte contrária deveria ser punida com a multa pre-
vista no art. 334, § 8º, do NCPC, além de ser uma causa extintiva, em razão da contumácia consistente 
no descumprimento do dever de colaboração com o Poder Judiciário.

O entendimento manifesto pela Apelante, porém, não deve prosperar.
De fato a Lei Processual estabeleceu, em seu art. 334, a obrigatoriedade de comparecimento 

das partes à audiência de conciliação, em fase pré-processual, estatuindo o seguinte:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência limi-
nar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
(omissis)
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 
ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.



440

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.
§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para 
negociar e transigir.

Chamo inicialmente a atenção para o fato de que a tese de contumácia deve ser afastada, pois 
a norma contida no art. 334, § 8º, do CPC, acima referida, em momento algum fala em extinção do 
feito sem resolução de mérito. Tão apenas define a sanção de multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor da União ou  do Estado.

Tenta a Apelante, desde a fase de conhecimento, subverter a regra da norma em comento, ten-
tando a todo custo motivar o Juízo a extinguir do feito, quando em verdade a Lei assim não determina.

Adotou o Juízo a quo, entretanto, o entendimento de que o comparecimento do advogado, 
munido de procuração com poderes para transigir seria suficiente para afastar a hipótese de não com-
parecimento da parte à sessão conciliatória.

O art. 334, § 8º, do NCPC, vem sendo alvo de críticas por parte dos doutrinadores, exatamente 
por prever uma sanção inusitada, elevando ainda a questão ao status de ato atentatório à dignidade 
da justiça.

Nas palavras de Daniel Amorim12

o § 8º do art. 334 do Novo CPC é um dos mais lamentáveis de todo o projeto. Prevê que a ausência 
injustificada do autor ou réu na audiência é ato atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção 
processual, representada por multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 
tendo como credor a União ou o Estado.
A norma é mais um fruto do fanatismo que se instaurou entre alguns operadores do Direito em favor 
da conciliação e mediação como forma preferencial de solução de conflitos. Poder-se-á questionar: 
que sentido tem obrigar a presença das partes para uma audiência em que exclusivamente se tentará 
a conciliação ou a mediação? Seria uma sanção apenas por que a parte não pretende conciliar ou 
mediar? Não atenta contra o constitucional direito de ir e vir, criar um dever de comparecimento a 
essa audiência, mesmo que seu objetivo não seja pretendido pela parte, que inclusive expressamente 
se manifesta nesse sentido.
Por outro lado, o legislador não parece ter atentado para o fato de que a realização obrigatória dessa 
audiência, mesmo com parte que manifestamente não pretende a solução consensual, congestionará a 
pauta de audiências de maneira considerável, atrasando ainda mais o já lento procedimento. A lição da 
audiência preliminar do art. 333 do CPC/1973, muito mais completa e importante que uma audiência 
de mera conciliação e mediação, parece não ter sido aprendida pelo legislador.

No caso concreto, reclama a Apelante pelo fato de não ter o Recorrido comparecido à audiên-
cia, mas apenas o seu advogado. O Juízo monocrático, por sua vez, convenceu-se de que o advogado 
possuía poderes especiais para transigir, não se caracterizando, por conseguinte, a hipótese de inci-
dência da multa ou de extinção do feito.

Sobre o tema, ressalto que aparentemente há nítida confusão ocasionada pelo art. 334, § 9º, do 
NCPC, quando informa que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados. Questiona-se, 
então, se esta norma cria para as partes a obrigação de comparecerem com os seus patronos e se estes 
poderiam ou não comparecer sozinhos, ainda que tivessem poderes para transigir.

A melhor interpretação para as normas do art. 334, §§ 8º e 9º, do NCPC, todavia, parece ser a 
de que a presença do advogado é necessária, para que a parte tenha uma representação técnica, apta 
a auxiliá-la durante as negociações.

Para a parte, porém, o seu comparecimento é facultativo, pois a Lei permite não apenas a 
representação por terceiro (art. 334, § 10), ou por advogado com poderes específicos para transigir 
e negociar.

12. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 577.
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Não vislumbro óbice para que o advogado possa cumular, no caso da audiência de conciliação, 
a função postulatória com a de negociador de um eventual acordo, pois ambas são características 
típicas da advocacia.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. destaca que a proibição para atuação de advogado na qualidade 
de preposto, prevista no art. 23 do Código de Ética da OAB, “não se aplica à representação proces-
sual, porquanto a participação do advogado, aqui, na qualidade de representante negocial, restringir-
-se-á à negociação e à assinatura do termo de acordo – atividades típicas do exercício da advocacia. 
A restrição do Código de Ética refere-se à preposição em causas trabalhistas, nas quais a figura do 
preposto assume outras funções processuais – depor pela parte, por exemplo.” (DIDIER JR, Fredie, 
in Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 
conhecimento, 17ª ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 626).

Considerando esses pormenores, constato que o Juízo a quo não distanciou-se das lições dou-
trinárias, tendo enfrentado com precisão as matérias que lhe foram levadas a julgamento e afastado 
com brilhantismo a tese autoral de que caracterizou-se a contumácia no caso em apreço.

Rejeito, portanto, este quesito da Apelação.

INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO
Sustenta a Apelante que houve manejo de ação inadequada, desde quando o Autor da Deman-

da deveria ajuizar Ação Possessória, devido a “cláusula constituti” presente no Contrato firmado por 
ele e a Caixa Econômica Federal.

De fato, constato que a Cláusula Quarta do Contrato de Compra e Venda firmado pelo Autor 
e a Caixa Econômica Federal contém a seguinte previsão:

CLÁUSULA QUARTA – DA POSSE, DOMÍNIO E AÇÃO – que assim pago e satisfeito o preço de 
venda, ela Vendedora dá ao Comprador plena, rasa, geral e irrevogável quitação, transferindo-lhe o 
domínio, direito e ação sobre o imóvel ora vendido não só por força desta escritura, como em virtude 
da cláusula “Constituti”, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer esta venda sempre 
boa, firme e valiosa, e a qualquer tempo responder por evicção de direito. (grifei)

Temos de um lado, pois, a Apelante informando que a parte ex adversa deveria ter realizado 
notificação judicial ou extrajudicial para desocupação do imóvel e, caso não fosse realizada, deveria 
utilizar-se da Ação de Reintegração de Posse, por ser possuidor indireto, por força da cláusula constituti.

O Apelado, por seu turno, defende que jamais foi possuidor do imóvel, pois o adquiriu quando 
já se encontrava ocupado. Logo, precisa imitir-se na posse, sendo a Ação correta a de Imissão.

Por Constituto Possessório entende-se a operação jurídica que altera a titularidade na posse, 
de maneira que aquele a possuía em nome próprio, passa a possuir em nome de outrem. Trata-se 
do típico caso em que uma pessoa vende imóvel a outra, mas permanece na posse, na condição de 
locatário, por exemplo.

É notável no presente caso que visa a Apelante fazer nítida confusão, tentando utilizar o 
constituto possessório para o fim de impedir o Apelado de utilizar-se da Ação de Imissão na Posse. 
Não se pode, todavia, confundir a avença realizada pelo Recorrido e a Caixa Econômica com vistas 
a caracterizar a posse indireta do imóvel na pessoa do adquirente.

Em verdade, a interpretação da cláusula constituti, no presente caso, deve ser limitada ao con-
trato firmado entre o Apelado e a CEF, por não conter o pacto qualquer ressalva sobre a ocupação do 
imóvel pela Apelante.

De fato, a constatação é a de que o Recorrido não exerceu em nenhum momento a posse 
sobre o bem, tendo apenas a propriedade em razão da aquisição feita por compra direta perante o 
Agente Financeiro.
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Logicamente ele poderia utilizar-se de ações possessórias caso o imóvel estivesse ocupado irre-
gularmente pela Caixa Econômica Federal, devido a cláusula constituti. Com relação à Apelante, porém, 
o entendimento deve ser o de que o Apelado deve imitir-se na posse, pois nunca possuiu o imóvel.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald13

à primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é 
tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire 
a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois 
o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. Por isso é impraticável se 
aplicar o princípio da fungibilidade com fins a uma conversão entre uma ação possessória e a imissão 
de posse, já que o autor dessa demanda nunca teve posse.
O novo proprietário invocará o jus possiendi, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade 
que lhe foi transmitida. Na hipótese concebida, seria inadequado o ajuizamento de uma ação reivin-
dicatória. Com efeito, o art. 1.228 do Código Civil concede-a apenas ao proprietário que pretende 
reaver a posse perdida contra qualquer possuidor que a obteve de forma injusta, e não haver a coisa 
pela primeira vez em face de quem a transmitiu. Forte em Carlos Roberto Gonçalves, “o objetivo da 
imissão é consolidar a propriedade, em sentido amplo. Enquanto a reivindicação tem por fim reaver 
a propriedade”.

O estudo do presente caso leva invariavelmente à conclusão de que o manejo da Imissão de Pos-
se foi correto, pois efetivamente não estamos diante de uma das hipóteses que enseja ação possessória.

Deve ser afastado, por conseguinte, o argumento de que a Ação de Imissão de Posse é inade-
quada no caso concreto, por estar o Apelado exercendo o jus possiendi.

CONCLUSÃO
Com base nos fundamentos aqui expostos, voto no sentido de rejeitar a preliminar de carência 

e ação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo manejado por Jucilene Leal Santos, manten-
do incólume a sentença monocrática.

*****

(TJBA – Apelação nº 0530202-89.2017.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Jatahy 
Júnior, Julgado em 23 de julho de 2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES EM CON-
TRARRAZÕES. INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS E INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO. CONTRATO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA. SUFICIÊNCIA. JUÍ-
ZO DE PROBABILIDADE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PROVA PERICIAL. POS-
SIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTEN-
ÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
As preliminares suscitadas nas contrarrazões se confundem com o próprio mérito re-
cursal e, portanto, serão com este apreciadas.
Para a propositura da Ação Monitória é necessário que haja quantia certa ou coisa de-
terminada, cujo crédito esteja comprovado por documento hábil.
O procedimento moratório é especial até a expedição de mandado para pagamento e 
citação. Apresentados os embargos pela parte adversa, o feito transmuta-se para o rito 

13. FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: direitos reais. 13 Ed. Salvador: Juspodivm, 2017, pp. 252-253
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ordinário, a possibilitar a discussão de qualquer matéria de defesa, tudo nos termos do 
art. 702, §1º do CPC.
O apelante produziu prova documental capaz de demonstrar fato constitutivo do seu direi-
to, não se exigindo a presença de direito líquido e certo, mas sim um juízo de probabilidade.
A liquidez do débito pode ser discutida em sede de embargos monitórios, instaurando 
amplo contraditório, sendo cabível a produção de provas, inclusive perícia contábil, 
para elucidar os valores devidos.
Evidenciada a necessidade da produção de provas pelas quais protestou o apelante, 
constitui cerceamento de defesa a extinção prematura da lide, e violação aos princípios 
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0530202-89.2017.8.05.0001, de 

Salvador, nos quais figuram, como apelante, Fagner Vasconcelos Fraga, e como apelada Aldenice 
de Jesus Felix dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas 
em contrarrazões e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sen-
tença vergastada, declarando a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, e determinando-se 
o retorno dos autos à vara de origem, para regular instrução probatória, para que seja garantido às 
partes o direito à produção de prova, inclusive pericial, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da sentença de fls. 234/236, proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível e 

Comercial desta capital, que, nos autos da ação monitória movida por Fagner Vasconcelos Fraga em 
face de Aldenice de Jesus Felix dos Santos, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e, na 
forma do art. 485, VI, do CPC, extinguiu o feito sem exame de mérito. Condenou o autor nas custas 
processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Irresignado, o autor interpôs apelação às fls. 239/257 arguindo, em síntese, que a ação moni-
tória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, independentemente de ser 
revestida de liquidez, desde que seja comprovada a sua origem, sendo necessário prova que demonstre 
apenas a existência da obrigação e permita o juízo de probabilidade do direito do autor.

Esclarece que o procedimento é monitório, e não executivo, razão pela qual não se exige os 
requisitos do título executivo, como a certeza e liquidez do documento. Acrescenta que a única exi-
gência do caput do art. 700 do CPC é que a prova seja escrita sem eficácia de título executivo.

Assevera que a documentação encartada aos autos é suficiente para instruir a demanda, sendo 
que a própria Magistrada reconhece o direito do apelante, e destaca que foi requerida a produção de 
prova pericial a fim de avaliar precisamente o patrimônio da apelada.

Ressalta que, no contrato de prestação de serviços advocatícios, o objeto contratual foi exaurido 
pelo apelante, fazendo jus à remuneração contratada, fixada em 20% sobre o patrimônio que ficará com 
a apelada após o trânsito em julgado e/ou eventual acordo firmado nos autos da ação de divórcio contra 
si movida. Conta que, naquela ação, as partes celebraram acordo extrajudicial, sem a aquiescência do 
causídico, ora apelante, tendo a apelada se esquivado do pagamento devido ao causídico, ora recorrente.

Subsidiariamente, requer seja aplicada a regra do art. 700, §5º, do CPC, segundo a qual, haven-
do dúvida a respeito da idoneidade da prova documental na ação monitória, deve ser o autor intimado 
para emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso.
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A apelada ofereceu contrarrazões às fl. 292/311, suscitando preliminares de indeferimento da 
inicial por inexatidão dos cálculos apresentados pelo autor; e de carência de ação por inadequação da 
via eleita. No mérito, pugna pela mantença do decisum em todos os seus termos.

VOTO
Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que acolheu a e, na forma do art. 485, 

VI, do CPC, extinguiu o feito sem exame de mérito. Condenou o autor nas custas processuais e em 
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

As preliminares suscitadas nas contrarrazões, por se confundirem com o próprio mérito re-
cursal, serão com este apreciadas.

No presente caso, foi acolhida preliminar suscitada nos Embargos opostos nos autos da 
Ação Monitória que tinha por objeto o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre 
as partes (fls. 15/17).

Para a propositura da Ação Monitória, é necessário que haja quantia certa ou coisa determina-
da, cujo crédito esteja comprovado por documento hábil.

Acerca do tema, art. 700 do CPC enumera as hipóteses de cabimento da ação monitória, bem 
como os requisitos da petição inicial. In Verbis:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 
eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos ter-
mos do art. 381 .
§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.
§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.
§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto 
no § 2º deste artigo.
§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-
-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.
§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Em se tratando de ação proposta com vistas à cobrança de crédito relativo a contrato de pres-
tação de serviços advocatícios, exige-se que a exordial esteja devidamente acompanhada não só do 
instrumento contratual, como também de demonstrativo pormenorizado da evolução do débito, para 
que se possa aferir a sua liquidez.

Com efeito, o autor instruiu os  fólios com o contrato de patrocínio, o qual não foi impugnado, 
acompanhado de demonstrativo do débito (fl. 102).

A apelada, em sede de contrarrazões, sustenta que nada deve ao recorrente, uma vez que houve a 
revogação do mandato outrora conferido (fls. 55/56), e porque a ação foi extinta após pedido de desistên-
cia formulado. Contudo, não se nega que os serviços advocatícios foram efetivamente prestados, não se 
exigindo o encerramento do processo mediante sentença de mérito, mormente quando a própria cliente 
tratou de celebrar acordo extrajudicial naqueles autos, sem o conhecimento do causídico.
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Resta demonstrada, portanto, a relação jurídica entabulada entre as partes, restando a averi-
guar o quantum debeatur.

Mesmo porque não se trata de título executivo, a liquidez do débito pode ser discutida, como 
de fato ocorreu, em sede de embargos monitórios (fls. 135/155), oportunidade em que o devedor po-
derá insurgir-se, também, contra a forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida, instaurando 
amplo contraditório. Há nos autos, inclusive, pedido de produção de prova pericial formulado pelo au-
tor/apelante (fl. 183), procedimento que se mostra cabível para fins de elucidação dos valores devidos.

A doutrina especializada assim leciona:

“Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende 
que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao con-
trário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 
alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o 
crédito - isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 
autenticidade e eficácia probatória -e que não constitua título executivo. Se a prova escrita é aquela que, 
reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe, o autor 
está autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca 
em juízo. Se o que “está em jogo” é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido 
por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argu-
mento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos. Qualquer escrito particular, ainda que 
não reconhecido – não importando se expresso mediante carta, telegama, fax ou mensagem eletrônica 
(e-mail) - constitui prova escrita”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedi-
mentos especiais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 162 e 163)

A jurisprudência perfilha este mesmo entendimento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA PECU-
ÁRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO CREDITÍCIA. 1. A 
tutela jurisdicional monitória objetiva abreviar a formação do título executivo por aquele portador de 
“prova escrita”, sem eficácia executiva e que pretenda soma em dinheiro, coisa fungível ou determinado 
bem móvel, por meio de cognição sumária e contraditório diferido. 2. A prova hábil a instruir a ação 
monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude o 
artigo 1.102-A do Código de Processo Civil -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo 
o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca 
do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo 
que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. Na hipótese, a autora, na 
qualidade de credora, justamente por estar carente de título de crédito, ajuizou monitória tendo como 
prova documental o contrato de parceria pecuária - sem força executiva, idôneo, não emitido unilate-
ralmente pelo credor -, que demonstra relação jurídica patrimonial e sem reclamar acerto ulterior, com 
apresentação dos cálculos decorrentes do inadimplemento devidamente atualizados. Portanto, demons-
trou liquidez mínima e exigibilidade da prestação suficientes a permitir juízo de probabilidade acerca 
do direito afirmado pelo autor, somada a uma cognição mais célere da causa. 4. A jurisprudência de 
todas as Seções do STJ afasta a exigência de liquidez do débito objeto da cobrança para fins de ad-
missibilidade do procedimento mais célere. Precedentes. 5. A parceria pecuária é contrato não solene 
(pode ser escrito ou verbal), bilateral, consensual, oneroso, sendo a remuneração advinda em frutos da 
propriedade rural, tendo o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) pré-definido, no art. 96, parâmetros de 
participação no negócio, com a delimitação das quotas e mitigando a aleatoriedade em contrapartida 
a um dirigismo contratual, facilitando a apuração dos valores devidos a cada participante. 6. Somado 
a tudo isso, verifica-se que houve o oferecimento de embargos pelo recorrido, que acabaram por con-
verter o procedimento em ordinário (CPC, art. 1.102-C), inclusive com a possibilidade de reconvenção 
(Súm 292 do STJ), exceções de impedimento e suspeição. 7. Por fim, em outro viés, o diploma processual 
confere para as execuções nos contratos sinalagmáticos ou de prestações recíprocas simultâneas, como 
sói o contrato de parceria pecuária, a oportunidade ao credor de produzir prova de que cumpriu sua 
prestação (arts. 582 e 615, IV), sendo que a impossibilidade imediata dessa comprovação rende ensejo 
justamente à via monitória. 8. Recurso especial provido. (REsp 1197638/MG, Rel. Ministro LUIS FELI-
PE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATO. ASSINATU-
RA. AUSÊNCIA. I – A ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem força executiva. II 
– Constitui prova escrita todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, 
permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. III – O 
contrato desprovido da assinatura dos contratantes é inábil a respaldar o ajuizamento da ação moni-
tória, sobretudo quando desacompanhado de outras provas acerca da existência e liquidez da alega-
da dívida, razão da manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. ( Classe: Apelação,Número 
do Processo: 0000230-40.2015.8.05.0151, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta 
Câmara Cível, Publicado em: 08/08/2018 )CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ABERTURA 
DE CRÉDITO. CONTRATO. ASSINATURA. AUSÊNCIA. I – A ação monitória deve ser instruída 
com prova escrita, sem força executiva. II – Constitui prova escrita todo documento que, embora não 
prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a 
existência do direito alegado. III – O contrato desprovido da assinatura dos contratantes é inábil a 
respaldar o ajuizamento da ação monitória, sobretudo quando desacompanhado de outras provas 
acerca da existência e liquidez da alegada dívida, razão da manutenção da sentença. RECURSO NÃO 
PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000230-40.2015.8.05.0151, Relator(a): Heloísa 
Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 08/08/2018).

Neste jaez, cai por terra a preliminar de indeferimento da inicial, suscitada nas contrarrazões, 
calcada na suposta inexatidão dos cálculos.

Noutro giro, não sendo suficientes as provas documentais apresentadas, cabível seria a instru-
ção processual, possibilitando as partes a produção de todas as provas admitidas em direito, a fim de 
comprovar suas alegações.

A alegação da apelada, de que seria desnecessária a produção de prova pericial porque inexiste 
previsão contratual quanto ao pagamento de honorários em caso de revogação unilateral pela contra-
tante ou de desistência do processo de sua iniciativa, não prospera.

Isso porque a cláusula 2 do contrato de prestação de serviços advocatícios fixa “o percentu-
al de 20% (vinte por cento) do valor de mercado referente ao patrimônio que ficará com a Autora 
após trânsito em julgado e/ou acordo extra ou judicial, em prazo posterior a 30 dias do transito ou 
celebração de acordo, ou transferência de bem que passe a compor o patrimônio que tenha valor 
equivalente ao valor que deveria ser custeado a título de honorários” (fl. 16).

O Magistrado, sem a apreciação do pedido de produção de provas, prolatou a sentença extinti-
va, impossibilitando a instrução probatória, o que caracteriza o cerceamento de defesa.

Ressalte-se que o procedimento moratório é especial até a expedição de mandado para pa-
gamento e citação. Apresentados os embargos pela parte adversa, o feito transmuta-se para o rito 
ordinário, a possibilitar a discussão de qualquer matéria de defesa, tudo nos termos do art. 702, § 1º 
do CPC, in verbis:

art. 702 (...)

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no 
procedimento comum.

Para o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, “o oferecimento, pelo réu, de embargos à 
ação monitória atrai daí para frente a utilização do regramento do procedimento comum, com ampla 
possibilidade de produção de prova oral, pericial, enfim, todas as provas admissíveis” (in Comen-
tários ao Código de Processo Civil, Org. Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da 
Cunha, São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 939).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual segue na mesma linha 
de intelecção, consoante se vê:
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PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS. 
COGNIÇÃO DILATADA. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSI-
DADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 
Cuida-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por Flávia de Moraes Saraiva contra o Estado do 
Amazonas, com o objetivo de receber o valor de R$ 20.637.368,88 (vinte milhões, seiscentos e trinta 
e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), em virtude da desapropriação 
indireta do imóvel localizado na antiga Rua Aykabaha, n. 68, Parque 10 - Manaus/AM, imóvel esse 
incorporado ao patrimônio público com a construção da Av. Governador José Lindoso, denominada 
de “Avenida das Torres”. 2. Na sua resposta, o Estado do Amazonas interpôs os presentes Embargos 
à Ação Monitória. 3. O Juiz de 1º Grau acolheu parcialmente os Embargos à Ação Monitória, e, con-
sequentemente, julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Monitória reconhecendo o valor 
de R$ 16.766.905,20 (dezesseis milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais e 
vinte centavos), que atualizados até abril do corrente ano, é de R$ 21.600,999,00 (vinte e um milhões, 
seiscentos mil e novecentos e noventa e nove reais), sem dúvida os valores envolvidos chamam a 
atenção, exigindo dos julgadores o máximo cuidado para evitar enriquecimento sem causa, injustiça 
e até mesmo improbidade administrativa. 4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora 
recorrente. 5. Esclareça-se que opostos “os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, 
nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena 
e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será 
dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo 
e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.” (REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/12/2011, grifei). 6. Enfim, nos termos do artigo 1.102-C, § 2º do 
CPC/1973, os Embargos à Ação Monitória devem ser processados pelo rito ordinário. 7. Assim, 
deveria ter sido oportunizada às partes a ampla produção de provas, especialmente a realização 
de perícia, como requerido pelo ora recorrente, a qual se faz necessária. 8. Esclareça-se que não 
se trata de reexame dos fatos, mas sim de violação do artigo 1.102-C, § 2º do CPC/1973, tendo em 
vista que os Embargos não seguiram o procedimento ordinário. Nesse sentido: REsp 1172448/RJ, 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013, e REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/12/2011. 9. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1656392 
AM 2016/0101161-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. 
REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA 
DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas - 
monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental 
e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é 
de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal 
da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a 
idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3. Opostos os embargos 
pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará 
pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a 
cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, 
permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. 
O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida 
no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não 
induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do 
contraditório. 5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas 
a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do 
processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilida-
de das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado 
superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o 
caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite 
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a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1.084.371/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, DJe de 12/12/2011)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EM-
BARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME 
APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória foi 
introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título 
executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte 
em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva. 2. O procedimento monitório é re-
partido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que 
se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender 
que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expe-
dição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em 
razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de 
embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício 
do contraditório. 3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a 
resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação 
monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado ini-
cial, no primeiro estágio do procedimento. 4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento 
ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova 
para aparelhar o pedido monitório. 5. Agravo interno provido. (AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. 
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EM-
BARGOS QUE CONVERTE RITO ESPECIAL EM ORDINÁRIO. COGNIÇÃO PLENA E AMPLA 
DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIO ANÚNCIO. CERCEA-
MENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE ABERTURA 
DE CRÉDITO EM CONTA ACOMPANHADO DE EXTRATO COM TODOS OS ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO DÉBITO. AÇÃO MONITÓRIA DEVIDAMENTE APARE-
LHADA. SÚMULA 274 DO STJ. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. 
APELO PROVIDO. TJ/BA. Classe: Apelação,Número do Processo: 0510206-13.2014.8.05.0001, Rela-
tor(a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/05/2018.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO 
RÉU. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE IN-
TIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. APELO 
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
TJ/BA. Classe: Apelação,Número do Processo: 0007238-15.2000.8.05.0080, Relator(a): Augusto de 
Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 06/03/2018.

Desta forma, é imperioso pontuar que a dilação probatória deve guardar estrita observância ao 
princípio do contraditório, entendido como o direito à efetiva participação de ambas as partes no cur-
so da demanda e na formação do convencimento do julgador. Nas pertinentes palavras do professor 
MARINONI: “o direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de requerer a 
sua produção, o direito de participar da sua realização e o direito de falar sobre os seus resultados”. 
(In: DIDIER, Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2ª ed, p. 24).

Evidenciada a necessidade da produção de provas pelas quais protestou o autor, cons-
titui cerceamento de defesa a extinção da lide, e violação aos princípios constitucionais do 
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, incisos LIV e LV, da 
Constituição Federal.

Este é o entendimento que se coaduna com a jurisprudência dominante no âmbito da jurispru-
dência pátria, senão vejamos:

CORRETAGEM. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SEN-
TENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. É nula a sentença que antecipa o julgamento da lide, encerrando 
prematuramente a fase probatória quando há a necessidade de sua dilação para demonstrar a exis-
tência ou não do distrato verbal entre partes quanto à cláusula over price, o que ensejará solução 
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jurídica distinta a depender da constatação. Sentença anulada, de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-SP 
10124134620158260602 SP 1012413-46.2015.8.26.0602, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 
11/06/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CARACTERIZADO. Em que pese ser devida a mensalidade escolar independentemente da frequência 
do aluno às aulas, mostra-se abusivo condicionar o trancamento do curso ao pagamento da mensalidade 
em atraso, pelo que, se houve recusa pela autora nesse sentido, mostra-se ela indevida. Julgamento ante-
cipado sem nem sequer dar oportunidade de as partes especificarem provas. Ré que foi impedida de com-
provar sua alegação de que foi impedida, pela autora, de formalizar seu pedido de trancamento do curso. 
Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-SP - APL: 
00099854720138260451 SP 0009985-47.2013.8.26.0451, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 
11/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCE-
AMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem 
necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Na hipótese dos 
autos, diante do julgamento antecipado do feito, restou configurado cerceamento de defesa em razão de 
não ter havido exame do pedido de inversão do ônus da prova, tampouco ter sido oportunizado às partes 
a produção de prova acerca das suas alegações capazes de infirmar o julgamento realizado. Sentença 
desconstituída. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70076449339, Décima 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 21/06/2018). 
(TJ-RS - AC: 70076449339 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 21/06/2018, Déci-
ma Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018)

No caso em tela resta claro o prejuízo do apelante, razão pela qual o processo padece de vício, 
não merecendo prosperar e produzir seus efeitos a decisão recorrida.

Ressalte-se que a ausência de cláusula contratual regendo os cenários de revogação do manda-
to ou desistência da ação pela constituinte não ilide aplicação da cláusula 2 do instrumento contratual, 
compreendendo-se na hipótese de celebração de acordo extrajudicial, que foi celebrado entre as partes 
daquele processo, revelando-se a revogação do mandato como uma aparente tentativa de tolher do 
advogado a remuneração outrora negociada.

Como dito, apenas com a prova pericial poderá se chegar ao real valor devido ao apelante, 
devendo ser arbitrada judicialmente a verba honorária em consonância com o trabalho desenvolvido 
pelo advogado/apelante, em percentual a incidir sobre o proveito econômico obtido pela ré no pacto 
extrajudicial celebrado nos autos da ação n.º 0502520-08.2014.8.05.0150.

Por tais razões, exsurge dos autos que o apelante produziu prova documental capaz de de-
monstrar fato constitutivo do seu direito, não se exigindo, para o ajuizamento da ação monitória, a 
presença de direito líquido e certo, mas sim um juízo de probabilidade.

Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença 
vergastada, declarando a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, e determinando-se o re-
torno dos autos à vara de origem, para regular instrução probatória, para que seja garantido às partes 
o direito à produção de prova, inclusive pericial.

*****

(TJBA – Apelação nº 0051078-26.1997.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria 
de Fátima Silva Carvalho, Julgado em 14/08/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR NÃO 
APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 1973. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PROPOSITURA 
DA AÇÃO PRINCIPAL. INICÍO A PARTIR DO EFETIVO CUMPRIMEN-
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TO DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA RE-
FORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0051078-26.1997.8.05.0001, da 

Comarca de Salvador/BA, apelante CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA e apelado BANCO 
EXCEL ECONÔMICO S/A.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas 
no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA, em face da 

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/Ba,  nos autos 
da Medida Cautelar, tombada sob nº 0051078-26.1997.8.05.0001, nos seguintes termos:

“(...)A Autora deveria ter ajuizado a ação principal, no prazo previsto pelo artigo 806 do CPC. Diante 
do exposto, extingo a presente medida cautelar. Condeno o Autor nas cistas e nos honorários advo-
catícios, estes a 10% do valor da causa. P.R.I. Salvador, 11/08/99 Benício Mascarenhas Neto Juiz de 
Direito” (sic. Fls. 82).

Adota-se o relatório contido na sentença de fls. 82, em virtude de refletir satisfatoriamente a 
realidade dos atos processuais até então realizados.

Aduz em suas razões recursais, que: “(…) solicitou os benefícios da assistência judiciária 
gratuita e no curso da narrativa demonstrou com documentos que a restrição imposta diz respeito 
a um empréstimo no valor de R$ 37.024,05, contraído em MACAPÁ, local que jamais estivera.(...)” 
(sic. fl. 90).

Informa ainda: “(...) os autos foram à conclusão, após o oferecimento da defesa e da réplica. 
Portanto, restava ao Julgador as seguintes alternativas: conceder a liminar, não conceder, julgar o 
mérito da ação ou, finalmente, designar audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser 
nela produzida (...)” (sic. fl. 92).

Salienta ainda: “(...) Ora, a medida liminar não foi concedida. Portanto, não há que se falar de 
prazo para a propositura da ação principal que só começa a correr a partir da efetivação da medida ou 
do cumprimento da medida cautelar(...)” (sic. fl. 92).

Requer que seja dado provimento ao presente apelo a fim de reformar a decisão recorrida, para 
conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como determinando  que o juízo a quo 
aprecie o mérito da causa (fls. 89/93).

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão 
de fls. 106.

VOTO
Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual o conheço.
Trata-se de Apelação interposta pelo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA, em face 

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/Ba,  nos 
autos da Medida Cautelar, tombada sob nº 0051078-26.1997.8.05.0001, que julgou extinta a ação, em 
razão inobservância do quanto disposto no art. 806 do CPC/73.

Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
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No mérito, sabe-se que as medidas cautelares no regime do Código de Processo Civil de 1973, 
eram objeto de ação apartada do processo principal, embora tivessem seus efeitos atrelados ao destino 
deste (arts. 796 e 800 a 804 do CPC/1973).

O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal, sendo 
sempre dependente deste. Tanto a cautelar preparatória como a incidental mantêm autonomia em 
relação à ação principal e são dotadas de processo e procedimento próprios. No entanto, a autonomia 
é relativa e a relação entre o processo cautelar e os processos de conhecimento e execução é de aces-
soriedade. Isso significa que a extinção da cautelar não repercutirá na ação principal, que poderá ter 
seguimento regular.

A medida cautelar pode ser concedida liminarmente ou apenas na sentença. Sempre que hou-
ver concessão da medida cautelar, algumas providências hão de ser tomadas pela parte interessada 
para que a medida não perca a sua eficácia.

A primeira dessas providências é executar a medida cautelar em 30 dias. Efetivada a medida, 
a parte terá 30 dias para a propositura da ação principal. São dois, portanto, os prazos de 30 dias: para 
executar a medida e, efetivada a cautelar, para propor a ação principal.

O artigo 806 do Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que:

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da 
medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.

Acerca da matéria, o doutrinador  Humberto Theodoro Júnior  nos ensina:

“Se a ação principal não é proposta nos trinta dias seguintes à efetivação da medida, esta automati-
camente perde sua eficácia, independentemente de outra ação ou de sentença para revogá-la. Extin-
gue-se ipso jure. Não apenas a liminar se extingue, mas o próprio processo cautelar, já que, cessada 
a medida, não é dado à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento (art. 808, parágrafo único). 
Nesse sentido é a jurisprudência: “A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do 
CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar” (Súmula 482 
do STJ) (Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, 
Processo Cautelar e Tutela de Urgência – vol. II – Humberto Theodoro Júnior – Rio de  Janeiro: 
Forense, 2014. Pg. 751)”.

 Em consonância com o dispositivo legal supra, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou 
entendimento no sentido de que o prazo decadencial para ajuizamento da ação principal terá início a 
partir do efetivo cumprimento da Ação Cautelar Preparatória:

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ART. 806 DO CPC. AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO 
PARA PROPOSITURA. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA CAUTELAR. 1. O prazo de 30 dias 
para a propositura da Ação Principal conta-se do efetivo cumprimento da cautelar preparatória 
(ainda que em liminar) pelo requerido, nos termos do art. 806 do CPC. Precedentes. 2. Em caso de 
descumprimento do prazo, ocorre a extinção da Ação Cautelar, sem julgamento de mérito. Preceden-
tes. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1053818 MT 2008/0094195-3, Relator: Ministro HER-
MAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2008,  T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
<!-- DTPB: 20090304</br> --> DJe 04/03/2009)”.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATORIA. MEDIDA LIMINAR. MOMENTO 
DE SUA EFETIVAÇÃO. INICIO DO PRAZO PARA PROPOR A AÇÃOPRINCIPAL. ART. 806 DO 
CPC.EM SE TRATANDO DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO CAUTELARPRE-
PARATORIA PARA QUE O PROMOVIDO SE ABSTENHA DA PRATICA DEDETERMINADOS 
ATOS, A SUA EFETIVAÇÃO, PARA FINS DE CONTAGEM DOPRAZO DE QUE CUIDA O ART. 
806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SE DAQUANDO O REU TOMA CIENCIA DA SUA 
PROLAÇÃO.RECURSO PROVIDO. (STJ - REsp: 25410 RJ 1992/0018977-6, Relator: Ministro MIL-
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TON LUIZ PEREIRA, Data de Julgamento: 14/09/1994,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publica-
ção: DJ 12/12/1994 p. 34320)”.

Compulsando os autos, verifica-se que a liminar requerida não fora apreciada em qualquer 
momento processual, inclusive consta da sentença que esta fora negada, conforme transcrição abaixo:

“(...) Verifica-se que até a presente data, o Juízo de Direito não se manifestou sobre a liminar, embora 
tenha prometido fazê-lo após a citação do Réu. Ocorre que, o Autor já se manifestou sobre a contes-
tação e, não houve qualquer manifestação a respeito, o que vale dizer, que o Juízo de Direito negou a 
liminar. (...)” (sic. fl. 82).

Nestas condições, inexistindo liminar concedida, não se iniciou o prazo para a propositura da 
ação principal e, assim, a apelante não estava obrigada ao respectivo ajuizamento.

Corrobora neste sentido, a jurisprudência pátria:

“MEDIDA CAUTELAR INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A 
PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO INICIADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 806 DO CÓDI-
GO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nâo deferida a medi-
da liminar, em ação cautelar preparatória, não se inicia o prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da ação 
principal (art. 806 do CPC).” . (TJ-SP - CR: 976608005 SP, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 
03/11/2008, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2008)
Processual Civil e Tributário. Art. 806, CPC. Ação cautelar preparatória. Prazo para propositura da 
ação principal quando indeferida a liminar. Denúncia espontânea. Parcelamento precedido de autor de 
infração. Valor da multa moratória. Ausência de prequestionamento. 1. Prevendo o artigo 806, do CPC, 
que o trintídio para a propositura da ação principal começa a correr da data da efetivação da medida 
cautelar, sendo indeferida a liminar, não há o termo a quo indicado, razão pela qual não se tem com 
em curso o prazo indicado. 2. Só estará configurada a denúncia espontânea quando o parcelamento 
não for precedido de qualquer espécie de procedimento administrativo. No caso concreto, ocorreu 
após a lavratura de autos infracionais. 3. Padrões legais sem interpretação e aplicação nas verberadas 
composições judiciais ordinárias, faltantes os embargos declaratórios ensejando a apreciação, à falta 
de prequestionamento, encontram óbices sumulares para admissão do Recurso Especial. 4. Recurso 
parcialmente conhecido, mas não provido. (STJ - REsp: 218422 SP 1999/0050440-2, Relator: Ministro 
MILTON LUIZ PEREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Pu-
blicação: --> DJ 29/04/2002 p. 166 RSTJ vol. 167 p. 128)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO. LIMINAR INDEFERIDA. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 806 DO 
CPC. CHEQUE. TÍTULO PRESCRITO. RECONHECIMENTO. DESAPARECIMENTO DA RELA-
ÇÃO CAMBIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 58837 RN 2010.005883-7, Rela-
tor: Des. Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 23/09/2010, 3ª Câmara Cível)

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando in totum 
a v. Sentença, determinando o retorno ao Juízo a quo, para que seja dado prosseguimento no feito.

*****

(TJBA – Apelação nº 0000010-79.1991.8.05.0055. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO 
DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO.  EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO. ARTIGOS 206, § 3º INCISO VIII, C/C 269, INCISO IV DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOS-
TOS DE ADMISSIBILIDADE.  PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO E DECISÃO 
SOBRE QUESTÃO PRELIMINAR RELEVANTE SUSCITADA EM IMPUG-
NAÇÃO AOS EMBARGOS.  AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
CONFIGURAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDA-
DE EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000010-

79.1991.8.05.0055, DE CENTRAL, sendo apelante, DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO ESTADO DA BAHIA e apelado, VALNEI FERREIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso a anular a sentença,  possibi-
litando novo julgamento.

RELATÓRIO
A sentença de fls. 23/24, adotado o relatório, proferida nos autos de Embargos do Devedor 

opostos por VALNEI FERREIRA SANTANA  à execução de título extrajudicial movida por DE-
SENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A  declara a extinção do  processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII combinado com art. 269, inciso IV, do 
Código de Processo Civil de 1973,  concluindo por existência de prescrição intercorrente, condenan-
do a exequente  ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 
(quinhentos reais) determinando o arquivamento do processo.

DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A interpõe recurso de apela-
ção, fls. 29/48, preparado, visando anulação ou reforma da sentença possibilitando prosseguimento da 
execução. Alega ocorrência de error in judicando ao extinguir o processo executivo nos autos de em-
bargos à execução examinando questão diversa, extrapolando os limites da lide, configurando ofensa 
a legislação vigente e ordem processual. Afirma, também, inexistência de prescrição intercorrente 
reconhecida precipitadamente na sentença guerreada, sem oportunizar à exequente manifestação ad-
missível e prosseguimento da lide, sem observância da legislação processual aplicável à época e a 
regra de transição aplicável na causa em tela.   

Em resposta, fls. 55/58, o apelado pugna por confirmação da sentença.

VOTO
A presença dos pressupostos e admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Inobstante a ocorrência deste julgamento na vigência do Novo Código de Processo Civil – Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, o recurso em tela deve ser analisado sob a ótica da Lei Processual 
revogada eis que, nos termos do art. 14 do Novo Código de Processo Civil, “A norma processual não 
retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

É nula a sentença ora guerreada, configurando falta de prestação jurisdicional, que extin-
gue a execução com resolução do mérito, nos termos dos artigos 206, § 3º, inciso VIII, c/c o art. 
269, inciso IV do Código de Processo Civil deixando de mencionar, analisar e decidir questão 
preliminar relevante, suscitada por ora recorrente durante impugnação aos embargos à execução( 
fls. 8/10), relacionada a pressuposto de admissibilidade, motivando decretação de nulidade por 
infringência ao art. 458 do CPC e violação ao princípio constitucional do devido processo legal 
(art. 93, inciso IX, da CF).
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Inadmissível a análise, em Tribunal de Justiça, de matéria não analisada e decidida em primei-
ra instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Por tais razões dá-se provimento ao recurso anulando-se a sentença, possibilitando novo jul-
gamento com observância de formalidades legais.

*****

(TJBA – Apelação nº 0504085-32.2015.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDI-
CIAL”. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRAZO CONCEDIDO.  EXTIN-
ÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. 
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.  
SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA CONSO-
NANTE COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLA-
ÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.  RECURSO IMPROVIDO.
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Admissível a decretação de extinção do processo sem resolução de mérito por falta 
de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular (art. 267, IV, do CPC) 
quando inobstante intimada para regularizar a representação processual a postulante 
permanece inerte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0504085-

32.2015.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante DESENBAHIA-AGÊNCIA 
DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A e apelados, RENATO BAUMANN  e  OUTRA.  

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

RELATÓRIO
A sentença de fls.87-90, adotado o relatório, proferida  nos autos da Ação de Execução de 

Título Extrajudicial – Cédula de Crédito, tombada sob  nº 0504085-32.2015.8.05.0001 movida 
por DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA HAHIA S.A   em  face  de  
RENATO BAUMANN   e   CLEUCI BAUMANN   julga extinto o  processo sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo  267, IV, do Código de Processo Civil concluindo sem condenação 
da  demandante ao  pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios concluindo por 
inexistência de representação legal na exordial, não sanada por demandante inobstante intimada a 
corrigir o vício apontado.

DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA HAHIA S.A interpôs re-
curso de apelação preparado, fls. 92-100, visando anulação da sentença, possibilitando prosseguimen-
to da ação de execução.  Alega, em síntese existência de regularidade na sua representação proces-
sual considerando a “indicação do Diretor-Presidente (Dr. Vitor César Ribeiro Lopes) e do Diretor 
de Administração e Finanças (Dr. José Ricardo Santos) que se deu de forma expressa no Estatuto 
Social, acostado  junto com a Petição Inicial”, verificável à fl.81 dos autos;  os mesmos “Diretores 
da Desenbahia indicados de forma expressa no Estatuto Social “outorgaram a procuração de fl.49, 
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pelo que a matéria objeto do presente recurso versa exclusivamente sobre Direito”; que a presença do 
requisito do  art.12, inc. VI do CPC/73 torna desnecessário concessão de prazo para indicação dos 
representantes da Desenbahia por postulante “vez que esta indicação expressa consta no Estatuto 
Social (fls.81) acostado com a exordial”.  Requer  provimento do recurso  anulando a sentença  e  
retorno dos autos ao  juízo  de origem para tramitação regular.

Recurso distribuído para a Primeira Câmara Cível, cabendo-me a função de relatora.
A ausência de citação ou integração da parte demandada à lide torna  justificável  a inexistên-

cia de sua intimação para oferecer resposta.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Inobstante a ocorrência deste julgamento na vigência do Novo Código de Processo Civil – 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o recurso em tela deve ser analisado sob a ótica da Lei Pro-
cessual revogada, eis que, nos termos do art. 14 do Novo Código de Processo Civil “a norma pro-
cessual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos 
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.                                              

Não assiste razão à recorrente.
A representação das pessoas jurídicas dá-se por quem seus estatutos designarem ou, não os 

designando, por seus Diretores. (art. 12, VI, do CPC).
O art. 13 do Código de Processo Civil, dispõe: “Verificando a incapacidade processual ou a 

irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável  
para ser sanado o defeito”.

E o art. 267, IV do  mesmo Diploma legal assim disciplina.

“Art. 267 – Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(…)
IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 
regular do processo.
(...)”.

In casu  conforme relatado, a controvérsia cinge-se do inconformismo contra a sentença que 
extinguiu a ação sem resolução do mérito com supedâneo no art. 267, inciso IV do CPC de 1973, 
vigente à época, ao fundamento de que, inobstante intimado conforme determinado pelo douto ma-
gistrado em decisão interlocutória (fl.84) que suspendeu o processo e concedeu prazo para o autor 
sanar o defeito nos termos do art. 13, do CPC, este não o fez, conforme certidão de fl.86, tendo assim 
cumprido o juízo, o que determina a legislação, conforme abaixo demonstrado:

“Do estudo dos autos, em particular, da petição inicial, vislumbra-se que não ficou configurada a 
representação da pessoa jurídica, ora requerida, por um de seus diretores ou a quem de direito, posto 
que não houve expressa referência indicativa da pessoa física.
A existência do estatuto permitindo o exercício da representação por aquele que labora com capaci-
dade postulatória na própria demanda judicial, exercendo tanto a capacidade processual quanto a 
capacidade postulatória é conduta avessa ao Código de Ética e Disciplina da OAB.
(…)
Quem vem a juízo é a pessoa jurídica representada em  conformidade com o adminículo jurídico 
esculpido pelo art. 12, inciso VI, do CPC. Portanto, impende a peticionária autora fazer consignar o 
nome da pessoa física que irá lhe representar legalmente nesta demanda judicial, porquanto não foi 
especificamente especificado, o que deste modo, percebe-se a ausência de capacidade processual ou 
capacidade de estar em juízo.
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(…)
Finalmente, cumpre ao juiz verificar de ofício as questões pertinentes à capacidade das partes e à 
regularidade da representação nos autos (art.267, inciso IV, e § 3.º, do CPC), por se tratar de pressu-
posto de validade da relação processual. Posto isto, suspendo o processo pelo prazo impreterível de 
quarenta e oito (48) horas, com o escopo de a parte requerente sanar o defeito, nos termos do art.13, 
do referido diploma legal, sob as penas da lei”.

A constatação da ausência de regularização da representação processual da parte, inobstante 
intimada para sanar o defeito no prazo razoável de quarenta e oito horas (fl. 84), consoante art. 13 do 
Código de Processo Civil impõe a extinção do processo por falta de pressuposto processual para o 
desenvolvimento válido e regular do processo, art. 267, IV, do CPC/73.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PRO-
CESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NECESSI-
DADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
1 - Conforme a jurisprudência desta Corte, se a parte quedar-se inerte, após a concessão de prazo 
para a regularização de sua representação processual, o processo é extinto sem julgamento do mérito, 
sendo dispensável sua intimação pessoal, devendo, todavia, o defensor ser intimado através do Diário 
Oficial.
2 - Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no Ag. 769197/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 
Quarta Turma, DJe 18/8/2008).

Ademais na forma do art. 12, VI do CPC/73, as pessoas jurídicas serão representadas em juí-
zo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não designando, por seus 
Diretores. Ocorre que não consta no Estatuto Social exibido nos autos (fls. 51-82) o nome de nenhum 
representante da apelante a demonstrar a titularidade desse direito.

Inacolhível alegação inoportuna de desnecessidade de concessão do prazo para regularização 
devida da representação processual fixado pelo julgador, conforme art. 13, do CPC/73.

Por tais razões e tudo mais que dos autos consta nega-se provimento   ao   recurso.

*****

(TJBA – Apelação nº 0005020-62.2010.8.05.0080. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Ma-
ria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDA-
DE JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO 
POR EMPRESA ESTRANHA À LIDE. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO 
DO DÉBITO EM FACE DA APELADA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO FA-
MILIAR E CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS. INCIDÊN-
CIA DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECUR-
SO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0005020-62.2010.8.05.0080 

em que é apelante Banco Triangulo S/A e apelado Soares Filho Restaurante Ltda Me.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Jus-

tiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.
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RELATÓRIO
Inicialmente, adoto o relatório constante no voto do ilustre Relator, que passo a transcrever.
Como relatado, tratou-se de Ação Declaratória de Desconstituição de Personalidade Jurídica pro-

posta pelo BANCO TRIÂNGULO S/A, contra a SOARES FILHO RESTAURANTE LTDA, distribuída 
por dependência à Cautelar n.º 0001130-18.2010.8.05.0080, alegando que a empresa JM RESTAURANTE, 
pertencente ao mesmo grupo da Requerida, firmara, consigo, contrato de mútuo na modalidade “Conta 
Garantida”, formalizado por intermédio da Cédula de Crédito n.º 443654, que lhe disponibilizou a quan-
tia equivalente a R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), valor este não adimplido, malgrado as 
inúmeras tentativas de recebimento amigável, o que ensejou a propositura da demanda, objetivando a des-
constituição da personalidade jurídica da SOARES FILHO RESTAURANTE, demonstrando ser o seu pa-
trimônio o mesmo da JM RESTAURANTE, hábil a garantir, portanto, a execução da mencionada dívida.

Requereu, ainda, fosse ordenado o levantamento do depósito judicial, equivalente a 
R$194.903,85 (cento e noventa e quatro mil novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), efe-
tuado no bojo da Ação Cautelar n.º 0012656-81.2017.8.05.0000, em seu benefício, sem prejuízo da 
satisfação do crédito através de outros bens, ainda a serem indicados (fls. 16/27 – autos digitais).

Instruiu a exordial com a documentação de fls. 36/194 (autos digitais).
Contestação às fls. 225/230, quando acostaram-se os documentos (fls. 231/243), tendo a réplica 

sido ofertada (fls. 247/258 - autos digitais).
Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de fls. 325/328 (autos digitais), cujo teor julgou 

improcedentes os pedidos insertos na prefacial, pois indubitável que o débito pertence à JM RES-
TAURANTE LTDA e não à Acionada.

Inconformado, o Demandante opôs Embargos de Declaração, alegando, genericamente, a 
existência de omissão, porquanto várias provas fundamentais trazidas aos autos não foram valoradas 
pela Magistrada (fls. 336/344), tendo o recurso sido devidamente contrarrazoado (fls. 345/347) e a 
Julgadora de piso desacolhido a pretensão (fls. 348/350).

Mais uma vez irresignado, o Autor interpôs Apelo, sustentando a necessidade de reforma do 
julgado, pois dissociado dos elementos probatórios constantes dos fólios.

Noticiou ser uma instituição financeira que fornece crédito para pequenos e médios empreen-
dedores, dentre eles a Recorrida, cujo nome de fantasia é “Cabana do João”.

Asseverou que a Acionada integra o mesmo grupo da JM RESTAURANTE LTDA, que fir-
mou contrato de empréstimo consigo e não adimpliu a obrigação, utilizando-se, juntamente com as 
outras empresas do conglomerado, de inúmeros artifícios para tornar inócua a recuperação do crédito.

Discorreu que esta Egrégia Corte, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determi-
nação de bloqueio de valor na conta da Demandada, até que fosse reconhecida, em lide própria, a 
desconstituição da personalidade jurídica da Ré.

Arguiu que seu objetivo é a “descaracterizar a criação/utilização de uma pessoa jurídica (Ré) 
para fraudar dívidas obtidas pela devedora original (JM RESTAURANTE)”, sendo fundamental, 
para tanto, apontar que, embora pessoas jurídicas distintas, com razões sociais diferentes e quadros 
societários diversos, pertencem, de forma dissimulada, ao mesmo grupo econômico.

Argumentou pretender a desconsideração externa corporis, ou seja, atingir o ativo de outra 
pessoa jurídica e não os bens dos sócios da devedora.

Salientou que, malgrado a Apelada não se revista dos elementos formais para a constituição 
jurídica de um grupo econômico com a devedora, na prática uniram-se, ainda que mantendo apa-
rente dissociação para evitar que o patrimônio de ambas fosse executado, incorrendo em abuso da 
personalidade.

Assinalou a existência de conjunto probatório da confusão patrimonial, afirmando que a Jul-
gadora a quo  não atentou ao disposto no art. 50 do CPC, podendo a personalidade jurídica ser des-
constituída de forma inversa, permitindo à Recorrida responder pelo passivo da outra empresa.
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Ademais, apontou serem várias as provas de que as empresas pertencem ao mesmo grupo, 
tanto que que a Apelada e a empresa devedora possuem a mesma fachada e mesmo nome fantasia 
(Cabana do João), e dispõem dos mesmos recursos para manter seus negócios, acrescentando que os 
sócios da primeira são a mãe e o irmão do sócio da segunda. Informou, também, que a data de cons-
tituição da segunda é próxima  a do início do endividamento da primeira, sendo que os respectivos 
sócios assumiram, enquanto pessoas naturais, a responsabilidade solidária de uma série de obriga-
ções, trazendo outros exemplos.

Aduziu que a fraude é clara, tanto que a devedora informou, em requerimento direcionado ao 
Banco, que o seu endereço é o mesmo da SOARES FILHO, no município de Feira de Santana, restan-
do evidente a confusão patrimonial.

Argumentou que é notória a vinculação entre as duas empresas, ressaltando o inusitado fato de 
pessoas de uma mesma família possuírem comércios com idêntico nome de fantasia e igual atividade 
econômica.

Frisou que mesmo a fraude não sendo presumida, compete ao Julgador conduzir a dinâmica 
do ônus da prova, o que não aconteceu adequadamente, no caso sob comento, ressaltando que a con-
testação ofertada fora evasiva, negando, genericamente, os fatos narrados na exordial, sem impugnar, 
especificamente.

Concluiu, requerendo o provimento do inconformismo, a fim de desconstituir a personalidade 
jurídica da Ré, liberando-se, em seu favor, o valor já depositado em Juízo (fls. 356/374).

Em sede de contrarrazões, a Apelada rechaçou os argumentos ofertados, pugnando pelo impro-
vimento do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença guerreada, bem como condenando o Apelante 
ao pagamento de honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §11, do NCPC (fls. 384/390).

Distribuído o presente recurso, coube, por sorteio, ao Exmo. Desembargador Lidivaldo Reai-
che Raimundo Britto a função de relator, que, após análise do feito, determinou a inclusão do mesmo 
em pauta de julgamento, vindo a proferir o seu voto no sentido de negar provimento ao recurso, man-
tendo inalterada a sentença contrastada.

Com os argumentos lançados no voto do Ilustre Desembargador Relator e, não estando apta a 
proferir meu voto no momento inicial, pedi vista dos autos para melhor análise do acervo probatório 
e formação do meu convencimento.

VOTO
Conforme se infere dos autos, o Banco Apelante ingressou com a presente ação declaratória 

de desconstituição da personalidade jurídica da apelada, SOARES FILHO RESTAURANTE, visando 
atribuir a essa responsabilidade pelo contrato de mútuo, no valor de R$ 350.000,00, inadimplido pela 
JM RESTAURANTE, sob o argumento de formarem tais empresas grupo econômico/familiar, além de 
praticarem abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, em verdadeira fraude a credores.

A sentença atacada julgou improcedente a ação, sob o argumento de que não restou compro-
vada a formação de grupo econômico, uma vez não satisfeitos os requisitos legais previstos na Lei 
6.404/76, bem como a fraude contra credores, o abuso de personalidade ou mesmo a confusão patri-
monial, já que ausente qualquer prova em tais sentidos, afastando a pretensão autoral.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o intuito do apelante é demonstrar a existência de frau-
de na constituição da SOARES FILHO RESTAURANTE e ausência de separação patrimonial en-
tre essa e a JM RESTAURANTE, motivo pelo qual a análise isolada acerca dos requisitos legais e 
formais de configuração de grupo econômico, não é bastante para afastar a eventual existência de 
confusão patrimonial e fraude contra credores.

De fato, conforme bem pontuado nas razões recursais, é incontroverso que as citadas empre-
sas se tratam de pessoas jurídicas formalmente distintas, com CNPJ’s e sócios igualmente distintos.

O que se busca é, exatamente, demonstrar que, apesar da aparência de empresas juridica-
mente distintas, a apelada e a JM RESTAURANTE são do mesmo grupo familiar, operando com 
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transferência de ativos e possuindo patrimônio comum, capaz de responder pelo débito originado 
com o banco apelante.

Diante disso, considerando que o decisum a quo limitou-se a versar sobre os aspectos legais 
de configuração de grupo econômico, fraude contra credores e abuso de personalidade, afastando-os 
da hipótese dos autos, sob a arguição genérica de ausência de prova, sem enfrentar a documentação 
juntada pelo apelante, passemos à melhor análise do feito.

Pontua-se, de logo, que a JM RESTAURANTE foi criada em 08/2003, constituindo como 
sócios Miraldo Lola Soares e sua esposa Jaqueline Ferreira Fernandes, conforme documento de fls. 
66/68, tendo celebrado o contrato de mútuo com o banco apelante, no valor de R$ 350.000,00 (trezen-
tos e cinquenta mil reais), em 04/2008, com vencimento em 04/2010 (fls. 79/81).

De outra sorte, a SOARES FILHO RESTAURANTE, ora apelada, foi constituída em 08/2008, 
conforme contrato social de fls. 40/42, tendo como sócios Noranê Lola Soares e Braulio Lola Soares, 
respectivamente, mãe e irmão de Miraldo Lola Soares, sócio da JM RESTAURANTE, ou seja, 04 
meses após haver sido contraído o referido empréstimo.

Bem verdade que o simples fato de duas empresas possuírem sócios com laços familiares não 
significa que, necessariamente, configure-se grupo econômico/familiar. Entretanto, vários elementos 
trazidos aos autos demonstram que a relação parental vai além de  simples coincidência.

Esclareça, de logo, que ambas as empresas atuam no ramo de “bar de caranguejo” e utilizam 
o mesmo nome fantasia, “Cabana do João”, sendo a apelada responsável pela unidade de Feira de 
Santana e, a JM RESTAURANTE, pela unidade de Salvador.

Destaca-se que a sócia da JM RESTAURANTE, Jaqueline Ferreira Fernandes, listada no do-
cumento de fls. 70 como cônjuge de Miraldo Lola Soares, também sócio da mesma empresa, figura 
no sítio eletrônico da Cabana do João (fls. 218 e 222) como herdeira da marca e administradora dos 
restaurantes, sendo as unidades de Salvador e a de Feira de Santana ali listadas como negócio único 
e de caráter familiar.

Se não bastasse, Jaqueline e Miraldo, sócios da JM RESTAURANTE, figuram como ter-
ceiros garantidores da Cédula de Crédito Bancário nº 714496, no valor de R$ 79.000,00, firmada 
em favor da SOARES FILHO RESTAURANTE junto ao banco apelante, conforme contrato de 
fls. 133/140.

Ora, os sócios da JM RESTAURANTE, em 02/2009, disponibilizaram-se como terceiros 
garantidores em favor de crédito bancário para capital de giro da SOARES FILHO RESTAU-
RANTE, a qual possui idêntica atividade comercial e nome fantasia daquela, quando já inicia-
dos os sinais de sua insolvência, fato que demonstra a relação jurídica, com finalidade e objetivo 
comum, existente entre as empresas e seus sócios.

A identidade empresarial e confusão patrimonial ainda são evidenciadas através do do-
cumento de fls. 72 e 129, que se trata de requerimento feito pela JM RESTAURANTE ao banco 
apelante, solicitando o envio de documentos dessa para o endereço da SOARES FILHO RESTAU-
RANTE, em Feira de Santana.

Ademais, é inegável que após a constituição da SOARES FILHO RESTAURANTE, a 
JM RESTAURANTE começa a apresentar indícios de insolvência, o que se observa do extrato 
do Serasa de fls. 61, que aponta diversas pendências financeiras dessa a partir do ano de 2009, 
demonstrando sua situação de inadimplência para com outros credores.

Assim, vê-se que com a formação da SOARES FILHO RESTAURANTE em 08/2008, 
que, repita-se, possui o mesmo nome fantasia e ramo de atividade da JM RESTAURANTE, ini-
ciou-se esvaziamento do patrimônio e saúde financeira dessa, que passou também a inadimplir 
o contrato de mútuo com o apelante, o qual fora celebrado antes da constituição da apelada.

Deve ser considerado também que, com o surgimento da SOARES FILHO RESTAURANTE, 
que representa a Cabana do João de Feira de Santana, lhes foram transferidos da JM TRANSPOR-
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TES, Cabana do João de Salvador, a marca, o knowhow e o fundo de comércio, sendo esses bens 
ativos de uma empresa, conforme preconizado pelo direito empresarial.

Destaca-se que não há nos autos qualquer prova de que seja a Cabana do João uma franquia, 
modalidade em que há cessão de uso de marca pelo franqueador ao franqueado, mediante remuneração.

Dessa forma, além dos demais pontos acima destacados, a transferência dos ativos da socieda-
de empresária não pode ser desconsiderada, inferindo-se que a empresa demandada e a sociedade que 
firmou o contrato de mútuo com o banco são verdadeiro grupo familiar, praticando evidente desvio 
de finalidade e confusão patrimonial.

O art. 50, do Código Civil, prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica 
da empresa quando verificado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, senão veja-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando 
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Apesar do texto legal versar sobre invasão patrimonial dos administradores e sócios, em razão 
de débitos da empresa, a desconsideração da personalidade jurídica acima preconizada também pode 
avançar sobre patrimônio de outra pessoa jurídica, uma vez demonstrado que se tratam de grupo eco-
nômico e/ou familiar, preenchidos os mesmos requisitos constantes do referido artigo.

Sobre o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXE-
CUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 
CONFUSÃO PATRIMONIAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS DO MESMO 
GRUPO FAMILIAR. CONFIGURADA. DESBLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. 1. É legítima a 
decisão do relator denegatória de seguimento ao agravo amparado em jurisprudência pacífica do STJ 
perfeitamente aplicável ao caso ( CPC , art. 557 ). 2. Tratando-se de formação de grupo econômico 
com claro intuito de descumprir obrigações da primeira empresa executada mediante fraude e 
abuso de direito, aplica-se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar 
os bens das outras componentes do grupo econômico e dos sócios gerentes das empresas (REsp 
767.021-RJ, r. José Delgado, 1ª Turma/STJ). 3. A confusão patrimonial existente entre empre-
sas com unicidade de gestão/comando cujos sócios são de um mesmo grupo familiar autoriza a 
desconsideração da personalidade jurídica por configurar abuso de personalidade, ainda mais 
quando uma dessas, que se encontrava endividada, é extinta sem saldar suas dívidas e as demais 
continuam a explorar a mesma atividade empresarial. 4. Ainda que a penhora seja válida, se não 
há a avaliação do bem penhorado, impossível concluir que o juízo esteja seguro, ainda mais quando se 
trata de segunda penhora. 5. Não há provas de que houve bloqueio indevido da conta salário. 6. Agravo 
regimental da sócia/executada desprovido. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 326427020144010000 (TRF-1) 
Data de publicação: 07/11/2014 TJSP -  AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EM-
PRESA QUE SE RECUSA PAGAR O DÉBITO E NÃO OSTENTA BENS CONHECIDOS. DESCON-
SIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE OUTRA EMPRESA. GRU-
PO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO POR ATOS E COMPORTAMENTO LESIVOS À 
CREDORA. POSSIBILIDADE NO CASO. DECRETAÇÃO DETERMINADA. RECURSO NESSA 
PARTE IMPROVIDO. Pelas evidências apresentadas com os documentos trazidos para os autos, justi-
fica-se, no caso, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização 
patrimonial das demais empresas que tipificam grupo econômico familiar de fato criado que pre-
judicou a credora, porém até o limite do débito. Neste caso, caracterizada a excepcionalidade que o 
Colendo Superior Tribunal de Justiça exige, porque se vislumbram atos de má-fé e abuso de direito 
que geraram confusão patrimonial em prejuízo da exequente, não sendo, portanto, oponível a exis-
tência apenas formal de empresas distintas. Agravo de Instrumento AI 20275239420168260000 SP 
2027523-94.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 05/04/2016 (grifo nosso)
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AGRAVO   INTERNO   NO   AGRAVO   EM   RECURSO   ESPECIAL.  EXECUÇÃO. DESCONSI-
DERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  O  Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos 
autos   concluiu  por  manter  a  desconsideração  da  personalidade jurídica  para  atingir  as  empresas  
ora  recorrentes  uma vez que assentou  haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em 
razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como 
a reiterada obstaculização, pela executada,  ao  cumprimento  da  decisão  condenatória  por  meio da 
blindagem da personalidade jurídica.
Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos  autos  para  concluir  acerca  da  
intrínseca  relação entre as empresas,  caracterizada  pelos  sócios, diretores e procuradores em comum,   
bem   como  mesmas  atividades  a  se  caracterizarem  como componentes de um grupo econômico fa-
miliar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas. 3.  Nesse  
contexto,  o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração   das   premissas  fático-probatórias  
estabelecidas  pelo acórdão  recorrido,  com  o  revolvimento  das  provas carreadas aos autos, atraindo 
o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ. AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 
983360 / PR. Quarta Turma. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. DJE 13/10/2017)

Na espécie, além da prova de esvaziamento de patrimônio e inadimplência da JM RESTAU-
RANTE, concomitantemente ao surgimento e desenvolvimento econômico da SOARES FILHO 
RESTAURANTE (vide extratos de fls. 142/161), logrou o apelante demonstrar a existência de grupo 
familiar de fato, ante às estreitas relações jurídicas entre os sócios de ambas as empresas, materiali-
zadas também pelos créditos bancários garantidos por sócios da outra pessoa jurídica; administração 
conjunta  familiar das  empresas; identidade de endereços e objetos sociais; utilização de marca co-
mum,  em verdadeira confusão patrimonial.

Assim, uma vez caracterizado o grupo familiar, com transferência de ativos e confusão patri-
monial, impõe-se a requerida desconsideração da personalidade jurídica da apelada, com responsabi-
lização dessa pelo débito da JM RESTAURANTE contraído com o banco apelante.

De outra sorte, quanto ao requerimento de “liberação do depósito judicial realizado em fa-
vor da Requerente”, cumpre esclarecer que não há nesses autos de ação declaratória de desconsi-
deração da personalidade jurídica e sequer na Ação Cautelar preparatória à essa, de nº 0001130-
18.2010.8.05.0080, qualquer depósito judicial.

Vê-se do histórico dos processos travados entre as partes que a ordem de depósito judicial 
de bloqueio de quantia da conta da apelada travou-se nos autos da Ação Cautelar de nº 0039965-
12.2009.8.05.0080, ajuizada pela SOARES FILHO RESTAURANTE em desfavor do apelante, a qual 
já se encontra transitada em julgado, com sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante 
a não apresentação da demanda principal.

Diante disso, resta prejudicado o pleito de liberação de quantia depositada em juízo, devendo 
a instituição financeira utilizar-se dos meios adequados para constrição de patrimônio da apelada, 
diante da desconsideração da personalidade jurídica ora declarada.

Considerando a procedência do pedido principal, inverte-se o ônus de sucumbência, conde-
nando-se a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o 
valor da causa.

Pelas razões aduzidas, com a devida vênia do Exmo. Desembargador Relator, meu voto 
é no sentido de divergir do seu entendimento, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO 
BANCO TRIÂNGULO, reformando a sentença hostilizada para declarar a desconsideração 
da personalidade jurídica da SOARES FILHO RESTAURANTE, devendo essa responder 
pelo débito contraído pela JM RESTAURANTE junto ao banco apelante, uma vez consta-
tada transferência de ativos, identidade de endereço e confusão patrimonial entre empresas 
do mesmo grupo familiar que exercem o exato ramo e atividade sob administração comum. 
Custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, que deverão 
ser arcadas pela apelada.
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*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8004821-32.2019.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria do Socorro Barreto Santigo, Julgado em 21/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RELATÓRIOS 
MÉDICOS QUE INDICAM URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO. AGRAVADA 
ACOMETIDA DE ENDOMETRIOSE SEVERA. MOLÉSTIA COM COBER-
TURA ASSEGURADA. INFERTILIDADE SECUNDÁRIA QUE DEVE SER 
TAMBÉM COBERTA. PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
À MATERNIDADE E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. EXCLUSÃO NÃO 
DETECTADA DE FORMA EXPRESSA E DESTACADA. ARTIGO 54, §§3º E 
4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMINAR DEFERIDA NA 
ORIGEM. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.
1 - De logo se evidencia a distinção entre a hipótese sub judice e os precedentes 
do STJ colacionados pela Agravante. Enquanto aqui se prestigiou a prevalência da 
Carta Constitucional e a garantia do direito de constituição de família e proteção da 
maternidade, os julgados referidos pela Recorrente analisam a não obrigatoriedade da 
inseminação artificial à luz da lei 9.656/98 e Resoluções da ANS.
2 - Dentro do contexto específico dos autos, ainda que admitida a exclusão, esta 
deveria vir disposta de forma clara e de fácil percepção no contrato, em orientação da 
norma consumerista, o que não se observou no caso concreto, pois no instrumento 
contratual sequer há referência expressa à fertilização in vitro como de cobertura ex-
cluída e nem mesmo alguma indicação que estivesse inserida na indicação genéri-
ca de inseminação artificial. Ademais as cláusulas contratuais de adesão devem ser 
interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, consoante artigos 47 de CDC 
e 423 do Código Civil.
3 – Os relatórios médicos são diretos e contundentes na indicação da fertilização como 
único meio factível de viabilizar o direito à maternidade pleitado pela Agravada, 
destacando a gravidade do caso e redução de chance a cada dia de retardo na ado-
ção do procedimento.
4 - Atestada a infertilidade como resultante da endometriose severa que acomete a 
Agravada e se tratando de moléstia coberta pelo seguro, o tratamento deve ser in-
tegral e cabe apenas ao médico indicar os procedimentos necessários ao controle, 
redução ou cura da doença, não sendo possível à contratada limitar ou escolher o tipo 
de intervenção que considera devida.
5 – Presentes os pressupostos da antecipação da tutela deferida na origem.
6 - Limitação a três tentativas que impossibilita elevação indeterminada do custo e 
afasta o risco de periculum in mora inverso.
7 – Precedentes deste colegiado reproduzidos no voto condutor.
Agravo Improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo n° 8004821-32.2019.8.05.0000.
Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROVIDO O AGRAVO, nos termos do voto da Relatora.
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RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo de Instrumento contra provimento que, nos autos do processo n.º 8012042-

03.2018.8.05.0000, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Dessa maneira, restou demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resul-
tado útil do processo, razão pela qual, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, para 
determinar que a empresa requerida seja compelida ano prazo de até 10 (dez) dias custear o tratamento 
de reprodução assistida, consistente em fertilização in vitro, até a quantidade de três fertilizações, sob 
pena de aplicação de multa diária no valor de um salário mínimo, ficando as astreintes limitadas ao 
valor da causa (84.000,00).”.

Sustenta a Agravante que não há probabilidade de direito que ampare a Autora, beneficiada 
pela liminar e o quadro é de diagnóstico antigo, portanto não caracteriza urgência.

Sobre a fumus boni iuris, cita a existência de exclusão expressa de cobertura, a regra do artigo 10, III 
da Lei 9.656/1998 e as exclusões previstas pelo artigo 20, §1º, III, da Resolução Normativa 428/2017, da ANS,

Acerca do periculum in mora, refere que o diagnóstico ocorreu em 2015 e só agora a Agravada 
buscou a prestação jurisdicional, alegando urgência.

Assentada nos fundamentos aqui sucintamente reproduzidos, busca a concessão de efeito 
suspensivo.

Até maior aprofundamento do tema o efeito suspensivo foi deferido.
A parte Agravada veio aos autos e sustentou que no curso da investigação de sua enfermidade 

seus sintomas se agravaram e só no ano de 2015 houve o diagnóstico de endometriose severa, circuns-
tância que tornou necessária a utilização de medicações extremamente fortes que inibiam a gravidez.

Relata que foi submetida a Videolaparoscopia, com retirada do ovário e trompa esquerda, 
apêndice e 15cm do intestino grosso, mas manteve todos os tratamentos possíveis para que houvesse 
cura da Endometriose e consequentemente a realização da gravidez.

Aponta que retomou a esperança com a indicação de médico conveniado ao agravante de re-
alização de tratamento de reprodução assistida por meio de fertilização in vitro, a ser realizada com 
urgência, por já contar com 43 anos de idade e redução da reserva ovariana. O Plano negou o trata-
mento que foi posteriormente determinado em medida liminar atualmente com seus efeitos sustados 
por provimento recursal.

Afirma o risco de perder a chance de engravidar, caso não retomada a força da medida li-
minar, destacando que o procedimento foi limitado a três tentativas, revelando que não há risco de 
repetições onerosas ao Agravado.

Defende a presença dos pressupostos autorizadores da medida deferida na origem e pugna 
pelo Improvimento do Recurso.

VOTO
O agravo é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade dos artigos 1.016 e 

1.017 do CPC/2015. Sem preliminares, adentro diretamente ao mérito recursal.
Inicialmente cumpre destacar que, diante da posição jurisprudencial verificada na primeira 

apreciação, foi entendida como sacrificada a probabilidade de êxito recursal, motivando a suspensão 
dos efeitos da decisão de piso. Neste momento, já devidamente observado o contraditório e aprofun-
dada a cognição, é de se destacar que aos contratos de plano de saúde se aplicam as regras do CDC, 
consoante previsto pela própria Lei n.º 9.656/98, diante da natureza principiológica da legislação con-
sumerista e sua gênese constitucional.

Dentro desse contexto, a Agravante argumenta primeiramente que o procedimento não tem 
cobertura contratual e que a inseminação artificial é expressamente vedada pela citada Lei 9.656/98 
e excluída no contrato.



464

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

A respeito, cumpre observar que os Relatórios médicos datados de 31 de agosto de 2018 e 11 
de setembro de 2018 diagnosticam a Autora como portadora de Endometriose Profunda, com conse-
quente infertilidade. O Tratamento indicado é a reprodução assistida e a urgência é claramente apontada 
pelos profissionais médicos responsáveis ID’s 3154605 e 3154608, respectivamente. Há, portanto, claro 
confronto entre o direito perseguido pela Agravada (lastreada em relatórios médicos) e a alegada inexistên-
cia de cobertura pela Agravante (com base na Lei 9.656/98 e na ausência de previsão contratual).

Para dirimir a questão, primeiramente recorremos à Constituição da República que, em seu 
artigo 6º, estabelece:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.”

De outro norte, reza o artigo 226, §7º, também da Carta Magna:

“§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o pla-
nejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas”.

 
Curvando-se ao preceito Constitucional, o artigo 35-C, da Lei 9.656/98 estabelece:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
[I – II] omissis;
III - de planejamento familiar.”

Não se desconhece aqui a orientação atual do STJ (citada, inclusive, na decisão preambular) 
que fixou entendimento contrário à obrigatoriedade de incluir no planejamento familiar o custeio de 
qualquer tipo de inseminação artificial. Com efeito, o julgado confere interpretação específica de dis-
positivos infraconstitucionais, como refere a Excelentíssima Relatora Ministra Nancy Andrighi, no 
voto proferido no REsp 1.795.867 - SP (2019/0032226-0), verbis:

“...a centralidade do recurso especial diz respeito à interpretação dos artigos 10, III, e 35-C, III, da 
Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde – LPS)” (grifo aditado).

In casu, a interpretação que se faz é a dos citados artigos 6º e 226, §7º da Constituição Federal, 
a assegurar a proteção à família e à maternidade. A prevalência, pois da ordem Constitucional confere 
à Agravada o direito postulado vez que presentes os pressupostos específicos. Vejamos:

O periculum in mora é perceptível a partir da própria idade da Recorrida (43 anos) e com-
prometimento evidente da fertilidade. Não fosse isso, os relatórios médicos (únicos documentos aptos 
a estabelecer a urgência ou não do procedimento), são unânimes em atestar o prejuízo acumulado a 
cada dia de retardo. A agravada, frise-se, passou a buscar a cobertura quando a conduta foi prescrita 
pelos médicos, não havendo que se falar em inércia, pois dos autos emana a sua atividade diária no in-
tuito de garantir a maternidade. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito à medida antecipatória.

No que toca à probabilidade do direito ou fumus boni iuris, repete-se que a maternidade 
buscada e a formação de prole é direito Constitucionalmente assegurado a todos e, portanto, há de 
prevalecer ante a legislação infraconstitucional. O próprio Código de Defesa do Consumidor (cuja 
índole constitucional se assenta logo em seu artigo primeiro), determina a nulidade plena – e não mera 
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anulabilidade - de toda cláusula abusiva, assim como a interpretação das cláusulas contratuais da ma-
neira mais favorável ao consumidor (artigos 47 e 51). Nos autos não há controvérsia de que a Autora 
é beneficiária do plano e se encontra em dia com as suas obrigações. Igualmente não se discute que 
esteja diagnostica de endometriose severa, patologia inserida no âmbito de cobertura contratual. A 
interpretação, pois, do artigo quinto do pacto pela Agravante destoa da regra disposta no artigo 47 do 
CDC, pois confere vantagem excessiva à parte contratada. Assim dispõe a aludida cláusula:

“CLÁUSULA QUINTA – EXCLUSÕES 5.1 Este contrato não prevê cobertura de custos ou ressarci-
mento para os seguintes eventos: (...) III – Inseminação artificial”

Não se percebe do referido dispositivo, de forma clara, inequívoca e destacada, como exige 
o CDC (artigo 54, 3º e 4º), a exclusão da fertilização in vitro, visto que a cláusula se refere apenas à 
inseminação artificial. Além disso, por se tratar de disposição restritiva, não cabe interpretação 
extensiva para incluir hipóteses diferentes daquela referida no instrumento contratual.

De outro lado, se a infertilidade que acomete a Autora decorre de moléstia com cobertura 
assegurada (endometriose), o tratamento só será completo se inteiramente abrangido, pois não se 
admite que o segurado cubra o tratamento da doença e, ao mesmo tempo, negue cobertura às 
consequências daquela mesma doença. Acerca do alcance da norma consumerista em situações que 
tais, preciosa lição de Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer:

“Com efeito, estabelecem os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor a 
necessidade da adequação dos produtos e serviços à expectativa legítima do consumidor. É evidente 
que, ao contratar um plano ou seguro de assistência privada à saúde, o consumidor tem a legítima 
expectativa de que, caso fique doente, a empresa contratada arcará com os custos necessários ao 
restabelecimento de sua saúde. Assim, a sua expectativa é a de integral assistência para a cura da 
doença. As cláusulas restritivas, que impeçam o restabelecimento da saúde em virtude da espécie de 
doença sofrida, atentam contra a expectativa legítima do consumidor. Ainda podemos ponderar que 
há desvirtuamento da natureza do contrato quando uma só das partes limita o risco, que é assumido 
integralmente pela outra. Enquanto os contratantes assumem integralmente o risco de eventualmente 
pagarem a vida inteira o plano e jamais beneficiarem-se dele, a operadora apenas assume o risco de 
arcar com os custos de tratamento de determinadas doenças, normalmente de mais simples (e, conse-
quentemente, barata) solução. Portanto, restringir por demais, a favor do fornecedor, o risco envolvi-
do no contrato, implicaria contrariar a própria natureza aleatória do mesmo, infringindo, assim, as 
normas do inc. IV e § 1o, do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.”14

Não se trata, pois, de interpretar a norma que não obriga a cobertura da inseminação 
artificial (como nos exemplos trazidos do STJ), mas de se estabelecer que a doença cujo tratamento 
seja coberto pelo seguro não pode ver as suas consequências relegadas à orfandade. De igual modo, 
mesmo se admitida a exclusão de cobertura, essa há de ocorrer de acordo com a norma consumerista, 
isto é por meio de cláusula restritiva expressa, destacada e de fácil compreensão, pena de nuli-
dade e de adoção da interpretação mais favorável ao consumidor. Nos autos, como visto a cláusula 
restritiva é genérica e disposta sem qualquer destaque.

Resta, portanto, caracterizada a fumus boni iuris a favor da Agravada e devidamente estabe-
lecida a distinção entre o presente julgamento e os precedentes do STJ, colacionados pela Agravante.

Ratificando a probabilidade de êxito, tomamos recentes julgados desta Segunda Câmara Cível:

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGA-
TIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NECESSIDA-
DE DO TRATAMENTO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPE-
CIALISTA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA CUSTEAR INTEGRALMENTE O TRATAMENTO. 

14. (Saúde e Responsabilidade: seguros e planos de assistência privada à saúde. Coord. Claúdia Lima Marques e outros. São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 81)
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REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0377887-18.2013.8.05.0001,Relator(a): MARIA DE FATIMA 
SILVA CARVALHO, Publicado em: 26/02/2019 )”;
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMI-
DOR. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM 
AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A recusa do plano de saúde em autorizar a realização do procedimento, viola o disposto no Art. 35-C 
da Lei nº 9.656/98, cujo prevê a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos atrelados ao planeja-
mento familiar. 2. Dano moral configurado, tendo em vista que a recusa injustificada/indevida autoriza 
a reparação por dano moral in re ipsa. 3. Recurso improvido. Sentença mantida em todos os termos.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0554551-93.2016.8.05.0001, Relator(a): MAURICIO KERTZ-
MAN SZPORER, Publicado em: 25/09/2018 )”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 
COBERTURA PARA PROCEDIMENTO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. IMPOSSIBILIDADE. PLANE-
JAMENTO FAMILIAR. GARANTIA DE CONSTITUIÇÃO DA PROLE PELO HOMEM, PELA 
MULHER OU PELO CASAL. DEFINIÇÃO INSERTA NO ART. 2º DA LEI 9.263/96. DECISÃO 
INTELOCUTÓRIA QUE DEFERIU LIMINAR PLEITEADA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍ-
CIL REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
(Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0024355-69.2017.8.05.0000,Relator(a): REGI-
NA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 22/03/2018 )”.
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FERTI-
LIZAÇÃO IN VITRO. RECUSA DO SEGURO SAÚDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFERTI-
LIZAÇÃO PRIMÁRIA. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO RECOMENDANDO O PRO-
CEDIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à vida é assegurado pela Carta Maior e desse direito fundamental desdobram-se os 
demais, em especial, o direito à saúde por estar intimamente ligado à vida.

A apelante é segurada do Plano de Saúde Sul América, mantendo-se adimplente com a sua 
obrigação contratual. Assim, não se pode olvidar que o contrato de plano de saúde é um contrato de 
trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida humana, não podendo os lucros visados pelas segu-
radoras em seu ramo de atividades, superarem este bem jurídico.

O plano de saúde não deve omitir-se em autorizar o procedimento médico indicado, sendo abusi-
va a cláusula contratual que exclui a fertilização in vitro, quando essencial para garantir a saúde 
ou a vida da segurada.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0544039-51.2016.8.05.0001,Relator(a): EDMILSON JATAHY 
FONSECA JUNIOR, Publicado em: 19/02/2018)” (todos os grifos foram aditados).

Por fim, destacando a inexistência de periculum in mora inverso, a decisão de piso limitou o 
procedimento a três tentativas, evitando, assim, uma eventual repetição alongada que representasse 
ônus demasiado à Agravante que, ao fim e ao cabo, poderá, em caso de sucesso de sua tese, ter res-
sarcido o custeamento, visto que nada há nos autos a autorizar a conclusão de que a parte não possa 
realizar o reembolso.

Posta assim a questão, Voto pelo improvimento do Agravo e restabelecimento da decisão 
de primeiro grau.

*****

(TJBA – Apelação nº 0504302-66.2014.8.05.0080. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Di-
nalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 18/12/2018)



467

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEN-
TENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, AO 
FUNDAMENTO DE QUE O DEFEITO APRESENTADO NO VEÍCULO SUB 
OCULIS, SE DEU PELA NEGLIGÊNCIA DA  DEMANDANTE. APELO DA 
CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO 
O REVIGORAMENTO DA LIMINAR DEFERIDA PELO A QUO. PLEITO 
JÁ APRECIADO E DEFERIDO NOS AUTOS EM APENSO (PROCESSO Nº. 
0026359-79.2017.8.05.0000). PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO: ALEGAÇÃO 
DE QUE A PROVA PERICIAL NÃO CONCLUI QUE A CAUSA DO DEFEITO 
DO MOTOR SE DEU PELA AUSÊNCIA DAS REVISÕES PERIÓDICAS NO 
INDIGITADO VEÍCULO. ÚNICA HIPÓTESE QUE AUTORIZARIA O RECO-
NHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. RESPONSABILIDA-
DE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA 
DE VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO LITIGIOSO E FALHA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIR O MONTANTE PAGO PARA 
AQUISIÇÃO DO BEM (ART. 18, §1º, II, DO CDC). NECESSIDADE DE REPA-
RAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS, NA 
FORMA SIMPLES, E DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$30.000,00 (TRINTA MIL RE-
AIS), VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM TELA. RE-
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.
1. O pedido de tutela de urgência recursal, para o revigoramento da liminar, anterior-
mente concedida, pelo magistrado de piso, referente a entrega de veículo reserva à 
autora já fora devidamente apreciado e deferido nos autos do processo de nº. 0026359-
79.2017.8.05.0000, razão pela qual resta prejudicado.
2. No mérito, versa a lide sobre o suposto direito da autora, de ser restituída dos valores 
desembolsados pela aquisição do veículo novo, ao argumento de que apresentou ele 
vícios de qualidade, em virtude dos defeitos exteriorizados com menos de um ano da 
sua retirada da concessionária.
3. Restou evidente, através das provas colhidas nos autos, inclusive, pericial, fls. 
299/327, que o referido bem adquirido pela autora apresentou defeitos que não fo-
ram sanados, nem mesmo de forma satisfatória, trazendo insegurança para a apelante 
(condutora), passageiros e terceiros. De sorte que, diante da inequívoca existência de 
vício do produto, aliada a falha na prestação de serviços, as rés respondem objetiva e 
solidariamente pelos danos causados a consumidora.
4. Isso porque, ao contrário do quanto entendido equivocadamente pelo douto ma-
gistrado de piso, da análise das provas produzidas nos autos, notadamente da perícia 
técnica, de fls. 299/327, não autoriza a conclusão de que a ausência de revisões, pela au-
tora, foi a causa do defeito no motor, única hipótese que autorizaria o reconhecimento 
da culpa exclusiva da consumidora e, consequentemente, a improcedência dos pleitos 
iniciais. Assim, forçosa é a reforma do julgado, para compelir as apeladas a restituírem 
à demandante a quantia por ela desembolsada, para a aquisição do indigitado bem, fl. 
36, a ser devidamente corrigida e atualizada.
5. Assim, tendo os fornecedores deixado de comprovar que o vício no indigitado ve-
ículo decorreu de culpa da autora, é imperiosa o reconhecimento e a imposição da 
responsabilidade pelos prejuízos noticiados, aos apelados, diante da não incidência 
de qualquer das exceções previstas pelo art. 14, §3º, do CDC. Ademais, tratando-se 
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de bem durável, de elevado valor, sua vida útil é o critério a ser utilizado para fins de 
reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos, ainda que supe-
rada ou inexistente a garantia contratual, nos termos do art. 26, §3º, da Lei nº. 8.078/90.
6. Inegável, portanto, que a aquisição de um bem deve ser, em regra, um momento de 
alegria e satisfação, de maneira que a expectativa frustrada causa abalo moral, que, 
além da existência dos defeitos, também é gerado pelo desgaste e aborrecimento oriun-
dos das vezes que a autora teve que se dirigir à assistência técnica em busca do reparo 
do veículo, como também pela sensação de insegurança durante seu uso e privação do 
meio de transporte nos períodos em que esteve em manutenção.
7. Embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se 
ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 
considerar a extensão do dano e o dúplice caráter de que se reveste o dever de inde-
nizar, dotado de característica compensatória ao ofendido e sancionadora ao ofensor.
8. Por tais razões, fixo o quantum indenizatorium em R$30.000,00 (trinta mil reais), 
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC.) e 
correção monetária a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 54, do STJ, 
por considerar quantia suficiente para compensar os prejuízos morais suportados pela 
vítima e, simultaneamente, punir a conduta abusiva praticada pelas rés, diante das pe-
culiaridades do caso concreto.
9. Os danos materiais, de seu turno, restaram, em parte, comprovados nos autos, es-
pecificamente pelos documentos e recibos colacionados às fls. 50; 57/58; e 62, que se 
referem ao pagamento da aquisição da bomba de combustível (R$32,00); serviço de 
guincho (R$100,00) e hospedagem (R$220,00), totalizando o montante de R$352,00 
(trezentos e cinquenta e dois reais), valor este que deve ser restituído na forma simples, 
ante a não caracterização da má-fé das apeladas, restando, pois, imprestável o docu-
mento de fl. 55, porque não serve para o fim colimado (recibo de pagamento).
10. Quanto ao pleito de restituição dos valores pagos pela apelante, relativo as prestações 
vencidas e vincendas, do contrato de financiamento do veículo junto à Caixa Econômica 
Federal, este vai desacolhido, haja vista que tais quantias já integralizaram o valor do bem.
11. Diante do resultado do recurso, e em obediência à norma disposta do § 2º do art. 
85, do CPC, inverto o ônus sucumbencial, para fixar os honorários em 15% (quinze por 
cento), sobre o valor da condenação, a ser suportado integralmente pelas acionadas, 
haja vista que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido.
12. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE SE DÁ 
PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrante da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO quanto ao pleito de tutela de ur-
gência recursal, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, na forma do quanto 
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada 

por Gerusa de Souza Andrade contra a Hyundai Caoa do Brasil Ltda. e Outra, objetivando a 
condenação das requeridas, solidariamente: a) ao fornecimento de carro reserva, com as mesmas ca-
racterísticas daquele adquirido pela demandante, até a data da efetiva restituição dos valores desem-
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bolsados pela autora, quando da aquisição do bem, objeto da demanda, ou alternativamente, entrega-
rem a apelante de um outro veículo zero quilômetro, com as mesmas características e especificações 
técnicas do original, arcando, inclusive com o pagamento das despesas de licenciamento e seguro do 
veículo; b) a restituição dos valores pagos pela apelante, relativos às prestações vencidas e vincendas 
do contrato de financiamento do veículo, junto à Caixa Econômica Federal, devidamente atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros e correção monetária, até a data do pagamento; c) a indeniza-
ção à título de danos materiais referentes aos gastos despendidos, em dobro, eis que a consumidora 
foi vitimada pelo total descaso, desrespeito e má-fé na condução da situação posta, pelas apeladas; 
d) a indenização à título de danos morais, em valor correspondente a mil vezes o salário mínimo vi-
gente, ou, que seja arbitrado outro montante, desde que compatível com todos os danos sofridos pela 
acionante, observando a capacidade econômica das demandadas, em decorrência de vício no produto 
adquirido e falha na prestação de serviços.

Em virtude de refletir satisfatoriamente a realidade dos atos processuais até então realizados, 
adota-se o relatório alinhavado na sentença objetada, de fls. 437/444, integrada às fls. 559/561, acres-
centando que, em conformidade com a peça vestibular, alega a autora que adquiriu, junto à segunda 
requerida, em 23/01/2013, um veículo zero quilômetro, modelo Hyundai Elentra GLS 2.0, automático, 
ano/modelo 2012/2013, Chassi KMHDH41EBDU.644.080, de p.p. OKY0617, cor preta, no valor de 
R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais) e com menos de um ano de utilização, e com 17.000 Km roda-
dos, apresentou problemas mecânicos, que se agravaram ao passar do tempo de uso.

O magistrado a quo, às fls. 94/96, deferiu, em parte, a liminar, determinando que as apeladas 
fornecessem um veículo similar, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 
150.000,00, porém, por sentença, julgou improcedentes os pleitos autorais, condenando a consumido-
ra ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

As acionadas opuseram embargos declaratórios de fls. 449/551, objetivando a sanação dos ví-
cios apontados no seu recurso horizontal, tendo o a quo, rejeitado os aclaratórios, em decisão avistável 
às fls. 559/561.

Irresignada com o decisum, a demandante apresentou o recurso de apelação de fls. 470/527, plei-
teando a reforma do veredicto objurgado, dando provimento aos pleitos descritos na exordial, em face 
da perícia judicial, realizada pelo magistrado de piso, ter sido inconclusiva no sentido de que a ausência 
de cumprimento, pela consumidora, das revisões periódicas, no indigitado veículo, foi o fator determi-
nante para causar o defeito no motor do automóvel sub oculis,  assim como requereu, em sede de tutela 
de urgência recursal, o deferimento do efeito suspensivo para manutenção da liminar, anteriormente 
concedida, de entrega de veículo reserva. Por fim, pugnou pela inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões das apeladas foram juntadas às fls. 564/569, pugnando pela manutenção 
do decisum obnubilado.

VOTO
I. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA OU EFEITO SUS-

PENSIVO AO RECURSO.
Principio o julgamento pela apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, para o revigo-

ramento da liminar, anteriormente concedida, pelo magistrado de piso, referente a entrega de veículo 
reserva à autora.

Conforme se vê dos autos em apenso, processo de nº. 0026359-79.2017.8.05.0000, a parte au-
tora formulou pedido de Tutela Antecedente, buscando o deferimento da manutenção do provimento 
judicial que determinado a entrega de veículo reserva até o julgamento final do presente recurso.

Pois bem. Da detida análise do supracitado caderno processual, denota-se que tal pleito já fora 
apreciado e deferido por esta Corte, razão pela qual resta prejudicado o pedido, impondo, consequen-
temente, o seu não conhecimento.
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Ultrapassado este ponto, passo ao exame do mérito do recurso.
Avançando sobre o direito material controvertido, cabe esclarecer que a relação jurídica em 

destaque se caracteriza como de natureza consumerista, por ser a autora destinatária final dos ser-
viços ofertados pelas acionadas, fornecedora e fabricante, respectivamente, sujeitando-se ao regime 
protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

A lide, portanto, se resume, nos limites fixados na causa de pedir e no pedido, ao suposto 
direito da autora, ora apelante, em ser ressarcida dos valores despendidos na aquisição do veículo 
novo, ao argumento de que apresentou ele vícios redibitórios, em virtude dos defeitos exteriorizados 
com menos de um ano da sua retirada da concessionária, assim como, de ser indenizada pelos danos 
materiais e morais causados pela má prestação de serviços pelas acionadas.

Restou evidente, através das provas colhidas nos autos, inclusive, pericial, fls. 299/327, que 
o referido bem adquirido pela acionante apresentou defeitos que não foram sanados, nem mesmo de 
forma satisfatória, trazendo insegurança para a apelante (condutora), passageiros e terceiros. De sorte 
que, diante da inequívoca existência de vício do produto, aliada a falha na prestação de serviços, as 
rés respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados a consumidora.

Esse cenário, conjugado com as demais respostas do expert, que atestou que não pode “afir-
mar que o fato de não cumprir o plano de revisões, vieram a causar os defeitos apresentados no 
veículo” (sic), fl. 310, leva a apelante a concluir inexistir justa razão para a consequência vislumbrada 
pela sentença, qual seja: a não restituição dos valores despendidos para aquisição do bem, e, ainda, o 
pagamento de quantia para efeito de reparação de danos materiais e morais por ela sofridos.

Com efeito, a decisão vergastada, valendo-se da análise da prova dos autos, concluiu que a 
conduta da autora, de não promover qualquer revisão em seu veículo, por mais de 27 mil quilômetros 
de uso, representa negligência suficiente para caracterizar sua culpa exclusiva pelos vícios que moti-
varam a propositura da demanda.

A premissa adotada pelo douto sentenciante não autoriza, entretanto, suas conclusões, em 
análise mais aprofundada da matéria. Isto porque, conquanto seja evidente que a ausência de revisões 
no veículo, à cargo da demandante, seja elemento suficiente para a perda da garantia contratual, não 
se revela como prova material da causa dos vícios apresentados pelo automóvel.

Observa-se, de pronto, que são duas questões distintas a serem tratadas. A primeira, se a acio-
nante tem ou não direito à garantia contratual, com resposta negativa.

A segunda, de seu turno, refere-se à natureza do vício no veículo, se causado por falhas no 
processo de fabricação ou pela ausência de revisões.

Pois bem. Vê-se dos autos, que a apelante alega que se trata da primeira hipótese, prova que, 
em regra, lhe competiria, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Não obstante, o magistrado 
a quo, por se tratar de  lides de consumo, inverteu o ônus probatório, de que trata o art. 6º, do Código 
Consumerista, distribuindo-o de acordo com as reais possibilidades da fornecedora demonstrar a au-
sência de vício oculto, em razão de dispôr de meios técnicos mais efetivos para comprovar a origem 
do problema.

Fixadas tais premissas teóricas, numa análise das provas produzidas no feito, notadamente da 
perícia de fls. 299/327, não admite a conclusão de que a ausência de revisões foi a causa do defeito no 
motor, única hipótese que autorizaria o reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora e, conse-
quentemente, a improcedência dos pleitos iniciais.

Ainda sobre o laudo pericial, há que ser destacado que o expert ao concluir o seu trabalho, fl. 
312, elenca algumas possíveis circunstâncias causadoras do apontado problema no motor do veículo 
da autora, sendo elas: a) quantidade insuficiente de óleo, impedindo, desta forma, a lubrificação do 
motor; b) problemas no sistema de arrefecimento, ocasionando um mal funcionamento no equipamen-
to; c) uso de combustível de má qualidade; e, d) falta de revisões e manutenções preventivas, influen-
ciando, assim, no estado geral do veículo.



471

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Destarte, tendo os fornecedores deixado de comprovar que o vício no indigitado veículo 
decorreu de culpa da autora, é imperiosa o reconhecimento e a imposição da responsabilidade pe-
los prejuízos noticiados, aos apelados, diante da não incidência de qualquer das exceções previstas 
pelo art. 14, §3º, do CDC. Ademais, tratando-se de bem durável, de elevado valor, sua vida útil é o 
critério a ser utilizado para fins de reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por vícios 
ocultos, ainda que superada ou inexistente a garantia contratual, nos termos do art. 26, §3º, da Lei 
nº. 8.078/90.

Assim, forçosa é a reforma do julgado, para compelir as apeladas a restituírem solidariamente 
à demandante a quantia por ela desembolsada, para a aquisição do indigitado bem, equivalente a R$ 
86.000,00 (oitenta e seis mil reais), fl. 36, a ser devidamente corrigida e atualizada desde a citação até 
a data do efetivo pagamento.

Com efeito, dispõe o art. 18 do CDC:

CDC|Art. 18. “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solida-
riamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao con-
sumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparida-
de, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição 
das partes viciadas.
§ 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternati-
vamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo ante-
rior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, 
a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 
consumidor.
§ 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em 
razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 
características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
§ 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível 
a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, 
mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos 
incisos II e III do § 1º deste artigo.
(...)”. [grifos e supressão não originais]

Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, tanto a responsabilidade pelo fato ou 
por vício do produto ou serviço, ostenta natureza objetiva, prescindindo do elemento culpa para que 
haja o dever de o fornecedor indenizar.

A responsabilidade, nestes casos, é solidária entre o fabricante e a concessionária, e somente 
é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída, 
conforme alhures mencionado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. SOLIDARIE-
DADE DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA 
QUE NÃO SE VERIFICA.
1. Pretende o autor indenização por dano material e moral em razão de vícios em veículo zero quilô-
metro adquirido junto à ré assim como cancelamento de cobrança por alegado -mas não demonstrado 
- dano ocasionado em veículo alugado a título de carro reserva.
2. Diante da relação de consumo que se verifica na presente demanda, a responsabilidade que ora se 



472

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

pretende é de natureza objetiva e solidária ao fabricante do veículo assim como à concessionária res-
ponsável pela sua venda, nos termos dos art. 14, § único, do art. 7º e 18, ambos do CDC.
3. Vê-se na questão, ademais, o questionamento à qualidade dos serviços prestados pela própria ré.
4. Descabida a tese defensiva da ilegitimidade passiva ad causam acolhida pelo sentenciante ao extin-
guir o feito sem apreciação do mérito, impõe-se a cassação da sentença a fim de que prossiga o feito 
com sua instrução ou a apreciação do mérito da demanda.
5. Recurso provido nos termos do 1º A do art. 557 do C.P.C. (TJRJ - APELAÇÃO nº 0065463-
64.2013.8.19.0021 – Rel. DES. MARCOS ALCINO A TORRES - Julgamento: 20/08/2014 - VIGESI-
MA SETIMA CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR).

Na hipótese, verifica-se que o veículo da parte autora apresentou problemas mecânicos e, em 
18/10/2013, foi encaminhado à Concessionária Ré para reparo, consoante se observa da Ordem de 
Serviço anexada às fls. 41/43. Todavia, o defeito não fora solucionado, tendo a acionante que retornar 
com o seu bem nos dias 28/11/2013; 03/07/2014 e 18/07/2014 (fls. 44/45-49; 52 e 57/60), para verifi-
cação e reparo dos defeitos apontados (bomba de gasolina e motor, respectivamente), gerando mais 
transtornos na vida da apelante, não tendo as rés, ao contrário do quanto entendido equivocadamente 
pelo magistrado de piso, feito prova de que os defeitos apresentados decorreram da ausência de revi-
sões no indigitado bem.

Outrossim,  extrai-se dos autos, notadamente dos documentos de fls. 53 e 60 - Ordens de Ser-
viços -, ambas realizadas pela 1ª apelada, que as próprias empresas acionadas não sabem efetivamente 
o que fazer para sanar o problema no veículo da apelante. Isso porque, na oficina localizada em Sal-
vador, as rés afirmam ser necessária a substituição de algumas peças e a realização de alguns reparos 
(fl. 53), enquanto que no outro opifício, sediado na cidade de Feira de Santana, fora evidenciada a im-
prescindibilidade da troca completa do motor (fl. 60), gerando a majoração no orçamento originário, 
em mais de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Desse modo, como os defeitos não foram efetivamente sanados, bem como o indigitado veí-
culo não oferece a mínima confiabilidade, e, ainda a tese de que a ausência de revisões foi a causa do 
defeito no motor mostrou-se inconsistente, imperiosa é a reforma da decisão objurgada.

Conforme já ressaltado, em se tratando de vício do produto, a responsabilidade das rés somen-
te restaria afastada, caso não se enquadrassem na hipótese do art. 18, caput, do CDC, ônus que não 
se desincumbiram.

Os documentos carreados aos autos, mais precisamente, as O.S. de fls. 41; 43; 45; 47; 48 e 60, 
não deixam dúvidas de que o automóvel adquirido pela apelante, apresentou vício precocemente, não 
logrando as apeladas sanar os defeitos, ainda que tenha a consumidora buscado repará-los.

Em que pese o ‘veículo zero’ possa apresentar ‘problemas/avarias’, ainda durante o período 
de garantia contratual, notadamente em se tratando de bem constituído de equipamentos eletrônicos, 
não deve prevalecer a ideia de que o adquirente deva assumir a responsabilidade pela falta de reparo 
adequado no bem, resultante da presença de defeito que sobrepuja o limite do admissível, como no 
caso sub oculis, onde as apeladas não consertaram a falha na bomba do combustível e no motor, mui-
to menos se desincumbiram de comprovar que a ausência de revisões, pela apelante, foi a causa do 
apontado defeito no motor.

Desta forma, mostra-se indubitável que o consumidor ao comprar um ‘carro zero’ espera usu-
fruir do veículo por um lapso plausível de tempo, sem que apresente qualquer falha ou mácula.

De sorte que, diante da inequívoca existência de vício no produto, as apeladas respondem 
objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, vez que não cumpriram a obrigação 
de saná-lo.

Pois bem. Inobstante as considerações de ambas as acionadas acerca da inexistência de dano 
moral, a situação fática a que foi submetido a consumidora não se enquadra em mero aborrecimento, 
isto porque, decorrido tempo além daquele previsto na legislação para solucionar o problema pela 
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empresa responsável, a autora ficou impossibilitada de dispor de seu bem, além de exposto aos riscos 
decorrentes dos defeitos apresentados pelo veículo.

Sobre o tema, mister colacionar o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
VEÍCULO NOVO. DEFEITO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEVER DE INDE-
NIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DANO MORAL. CABIMENTO. REVISÃO 
DO VALOR.
1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, 
vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando 
o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para 
reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 
reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hi-
pótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de 
fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 60.866/RS, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) [g.n.]

Outrotanto, ainda que tivesse ocorrido a substituição do produto ou, ainda, o seu conserto, hipó-
teses distintas dos autos, não afastaria a obrigação de indenizar, eis que a perda do tempo útil na busca 
do reparo do veículo, sem solução satisfatória no prazo legal, conduz a condenação em dano moral.

Ademais, é inegável que a aquisição de um bem, notadamente um automóvel, deve ser, em regra, 
um momento de alegria e satisfação, de maneira que a expectativa frustrada causa abalo moral, que além 
da existência dos vícios, também é gerado pelo desgaste e aborrecimento oriundos das vezes que a autora 
teve que se dirigir à assistência técnica em busca de reparo no veículo, como também pela sensação de 
insegurança durante seu uso e privação do meio de transporte nos períodos em que esteve em manutenção.

Nestes termos, a condenação das demandadas ao pagamento da indenização por danos morais 
vindicada pela ora apelante é medida que se impõe no presente caso, devendo, dessa forma, ser refor-
mada a sentença nesse ponto.

Vencida a questão atinente a configuração do dano moral, aborda-se, agora, a temática re-
ferente à quantificação deste dano, que segundo a apelante devem ser observados os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade para a recomposição dos prejuízos por ela suportados.

É sabido que a quantificação dos danos morais é uma das atividades mais árduas conferida ao 
magistrado quanto a esta matéria. Isso porque, por ser atingir um direito imaterial ele está adstrito à 
mesma quantificação entabulada para o dano material.

Ocorre que, apesar da quantificação do dano moral demandar um apuramento maior por parte 
do magistrado do que o próprio dano material, não pode o julgador ser temeroso na construção do seu 
valor. Certamente, ele não deve inviabilizar o agressor a partir de indenizações vultosas, mas também 
não deve premiá-lo com valores insignificantes para a sua capacidade econômica.

No caminho a ser trilhado para a quantificação deve estar presente a ideia de educar o agres-
sor, mostrando-lhe as consequências de sua conduta e, junto a isso, desestimulá-lo a praticar novos 
comportamentos como o que está em análise.

Efetivamente, na quantificação do dano moral, deve o magistrado observar com maior acuro 
a teoria do desestímulo, posto que, somente a partir deste paradigma é que será possível reduzir as 
ações danosas contra direitos de tamanha importância quanto os extrapatrimoniais.

Neste sentir, há de se considerar a extensão do dano e o dúplice caráter de que se reveste o 
dever de indenizar, dotado de característica compensatória ao ofendido e sancionadora ao ofensor, 
em parâmetros que não permitam, àquele, o enriquecimento sem causa e, a este, representem efetivo 
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desestímulo à reiteração de sua conduta (teoria do Punitive Damage), fatores somente alcançáveis pela 
efetiva consideração da condição dos envolvidos.

A propósito, sobre o tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, ex vi:

ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL. SEQÜELAS DEFINITIVAS INCAPACI-
TANTES DE RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: 
reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
(...)
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e cir-
cunstanciais.
[...] (STJ, REsp 734.303/RJ, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07.06.2005). [grifos e supressões não originais]

 
DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR. CONDENAÇÃO 
ANTERIOR, EM QUANTIA MENOR. Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o 
julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição sócio-econô-
mica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 
efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. 
Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilí-
citos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis.
[...] Recurso conhecido e, por maioria, provido. (STJ, REsp 355.392/RJ, Rel. Ministra  NANCY AN-
DRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro  CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.03.2002, 
DJ 17.06.2002 p. 258) [grifos e supressões não originais]

Sob tal prisma, a hipótese dos autos abriga a ocorrência de dano moral decorrente de vício 
de produto e falha na prestação de serviços de empresas de grande porte, para as quais a fixação de 
valores demasiadamente reduzidos não representaria efetivo desestímulo à reiteração da conduta, no 
caso, manifestamente ilegal.

Por outro lado, não se deve arbitrar um valor indenizatório excessivo, de gravame demasiado 
ao ofensor, cabendo ao julgador, com base na razoabilidade e proporcionalidade, fixar equitativamen-
te a indenização. Assim, leciona Humberto Theodoro Júnior, em seu livro Dano Moral. Ed. Oliveira 
Mendes, 1998, São Paulo, p. 44:

“(...) nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão-somente o 
patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão 
financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, 
no sentido de que ‘o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal’ (Código 
Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 
‘muito importante é o juiz da matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito 
depende de sua ponderação e critério’ (Reparação de Dano Moral. RT 631/36)”.

Nessa esteira, ante as circunstâncias que envolvem o caso, assiste razão, em parte, a apelante, neste 
ponto, pelo que reformo a decisão objurgada, para fixar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título 
de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a 
partir da citação (art. 405 do CC.) e correção monetária a partir do seu arbitramento, nos termos da Súmula 
54, do STJ, montante este que encontra-se ideal para justificar a aplicação da teoria do desestímulo, bem 
como para não se configurar o enriquecimento sem causa, diante das peculiaridades do caso concreto.

Os danos materiais, de seu turno, restaram, em parte, comprovados nos autos, especificamente 
pelos documentos e recibos colacionados às fls. 50; 57/58 e 62, que se referem ao pagamento da aqui-
sição da bomba de combustível (R$32,00); serviço de guincho (R$100,00) e hospedagem (R$220,00), 
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totalizando o montante de R$352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), valor este que deve ser resti-
tuído na forma simples, ante a não caracterização da má-fé das apeladas, restando, pois, imprestável 
o documento de fl. 55, porque não serve para o fim colimado (recibo de pagamento).

Quanto ao pleito de restituição dos valores pagos pela apelante, relativo as prestações venci-
das e vincendas, do contrato de financiamento do veículo junto à Caixa Econômica Federal, este vai 
desacolhido, haja vista que tais quantias já integralizaram o valor do bem.

Já em relação a petição e documentos de fls. 579/589, deve a autora arcar com o pagamento 
de eventuais multas decorrentes de infrações de trânsito, assim como os débitos oriundos do veículo 
disposto na exordial, até a data em que este fora entregue nas dependências da apelada, podendo tais 
valores serem compensados com o seu crédito aqui reconhecido.

Diante do resultado do recurso, e em obediência à norma disposta do § 2º do art. 85, do CPC, 
inverto o ônus sucumbencial, fixando, ainda, os honorários em 15% (quinze por cento), sobre o valor 
da condenação, a serem suportados integralmente pelas acionadas, haja vista que a parte autora de-
caiu da parte mínima do pedido.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO quanto ao pleito 
de tutela de urgência recursal, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para, 
reformando a sentença objetada, compelir as apeladas a restituírem solidariamente à demandante 
a quantia de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), a ser devidamente corrigida e atualizada desde 
a citação até a data do efetivo pagamento, assim como, condenar as empresas rés a indenizarem à 
consumidora, a título de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de 
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC.) e correção monetária a partir do 
seu arbitramento, nos termos da Súmula 54, do STJ. Condeno, ademais, as acionadas a ressarcirem, 
a título de danos materiais, à parte hipossuficiente, o importe de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e 
dois reais), na forma simples, ante a não caracterização de má-fé e, ainda, condenar as apeladas ao 
pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

*****

(TJBA – Apelação nº 0006812-27.2005.8.05.0274. Quinta Câmara Cível. Relatora: Des. Jatahy 
Junior. Julgado em 05/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PRELIMI-
NARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITA-
DAS. TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. 
FRATURA DO PUNHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO.  
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CON-
FIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MO-
RAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. SENTENÇA 
MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
Não merece acolhimento a arguição de cerceamento de defesa, quando a questão con-
trovertida foi suficientemente demonstrada pelos documentos apresentados pelo autor, 
assim como o depoimento da testemunha arrolada pelo recorrido.
A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois da simples leitura da petição inicial 
verifica-se que o autor discriminou com clareza os fatos e fundamentos jurídicos a am-
parar o seu pleito, o que possibilitou a instrução e julgamento do mérito do processo, 
mormente diante dos documentos probatórios coligidos aos autos.
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A responsabilidade civil objetiva do apelante é inequívoca, devendo ele responder pelo 
dano causado em decorrência do travamento da porta giratória no momento em que o 
apelado entrava na agência bancária, ação que vitimou o recorrido.
No quantum da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser consi-
derada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, com moderação, a fim 
de evitar-se o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral do 
ofendido, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada, que justifica o 
quantum indenizatório no patamar fixado na decisão objurgada, em consonância com 
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0006812-27.2005.8.05.0274, 
em que figura, como apelante, Banco Bradesco S/A, e apelado Floriano Fernandes Queiroz.

ACÓRDÃO
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença de fls. 

148/155, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais 
da Comarca de Vitória da Conquista que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente proce-
dentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a pagar o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) 
ao autor, a título de ressarcimento pelos danos morais causados, acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês, desde a data do evento danoso, qual seja, maio de 2005 e a recolher custas remanescentes, se 
houver, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado com a sentença o banco réu recorre às fls. 176/194, arguindo, preliminarmente, 
nulidade da sentença, aduzindo que a fita de vídeo (VHS) por ele juntada que comprova não ter sido 
a porta giratória da sua agência a causadora do acidente que vitimou o autor, não foi analisada pela 
sentenciante, caracterizando cerceamento de defesa.

Ainda em preliminar, suscita a inépcia da inicial alegando que os documentos apresentados 
pelo apelado não comprovam que o fato foi ocasionado pela porta giratória da agência bancária do 
apelante, pois produzidos unilateralmente.

No mérito, sustenta a improcedência do pedido de indenização por danos morais, defendendo que 
o suposto dano causado em nenhum momento decorreu de qualquer falha cometida pelo recorrente e, caso 
tenha o recorrido se machucado na porta giratória como alega, o acidente ocorreu por sua exclusiva culpa.

Alternativamente, postula, em caso de manutenção da sentença, a redução do valor fixado a 
título de indenização extrapatrimonial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 210/214, requerendo a ma-
nutenção do julgado censurado.

VOTO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença de fls. 

148/155, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais 
da Comarca de Vitória da Conquista que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou parcialmente proce-
dentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido a pagar o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) 
ao autor, a título de ressarcimento pelos danos morais causados, acrescido de juros de mora de 1% ao 
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mês, desde a data do evento danoso, qual seja, maio de 2005 e a recolher custas remanescentes, se 
houver, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Examinados os autos, a controvérsia cinge-se em torno da responsabilidade pelo acidente que 
vitimou o autor, aduzindo a inicial que houve uma reversão da porta giratória no momento em que o 
recorrido tentou adentrar na agência bancária do recorrente, ocasionando uma fratura no seu punho 
esquerdo, incapacitando-o para exercer suas atividades laborais por mais de 60 (sessenta ) dias, além 
de ser submetido a sessões de fisioterapia.

Inicialmente, não merece acolhimento a arguição de cerceamento de defesa, quando o magistra-
do de primeiro grau entendeu que a questão controvertida foi suficientemente demonstrada pelos docu-
mentos apresentados pelo autor, assim como o depoimento da testemunha arrolada pelo recorrido (fls. 
76/77), de modo que a análise da fita de vídeo, como consignou o Juiz a quo na decisão dos embargos de 
declaração interpostos pelo recorrente não teve o condão de alterar o julgamento em questão, aduzindo 
o sentenciante que “A sentença ora atacada foi fundamentada em todas as provas produzidas durante a 
instrução, encontrando-se devidamente fundamentada, de modo que as imagens do sistema interno do 
banco não são capazes, por si só, de levar à improcedência da ação” (fl.173).

Desse modo, tem-se que o juízo a quo, a partir dos elementos carreados aos autos, à luz do 
princípio do livre convencimento, em face dos fatos e aspectos peculiares da situação, decidiu a lide, 
sem qualquer evidência do alegado cerceamento do direito de defesa.

Rejeita-se a preliminar.
Ainda em sede de preliminar, o recorrido suscita a inépcia da inicial, sob o argumento de que 

os documentos apresentados pelo apelado não comprovam que o fato foi ocasionado pela porta gira-
tória da agência bancária do apelante.

Não acode o recorrente a alegação de inépcia da inicial. Isto porque, da simples leitura da 
petição inicial é possível aferir que o autor discriminou com clareza os fatos e fundamentos jurídicos 
a amparar o seu pleito, o que possibilitou a instrução e julgamento do mérito do processo, mormente 
diante dos documentos probatórios coligidos aos autos, como o relatório médico subscrito por profis-
sional habilitado que comprovou as alegações do autor.

Por esta razão, afasto a preliminar.
No mérito, analisadas as razões postas na inicial, verifica-se que ocorreu o travamento da 

porta giratória no instante em que o autor entrou na agência bancária do recorrente, o que resultou na 
fratura do seu punho esquerdo, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo o pagamento de 
indenização por danos morais.

Inicialmente, impende ressaltar que o recorrente está sujeito à aplicação das regras consume-
rista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreciação, verifica-se que o recorrente não nega que o autor esteve em sua agên-
cia bancária, muito embora alegue que a causa do acidente não decorreu de falha da instituição finan-
ceira. Por outro lado, a parte autora carreou aos autos elementos de convicção capazes de demonstrar 
os fatos alegados na inicial, a exemplo dos recibos de fl. 21 e relatório médico de fl. 22, no qual o 
profissional atesta a necessidade de afastamento do autor das atividades laborativas pelo período de 
60 (sessenta) dias, decorrente do acidente sofrido.

Ademais, a prova testemunhal produzida vem corroborar com os demais elementos probató-
rios. Senão vejamos:

“..que o depoente presenciou o fato em apuração nos autos; que o suplicante foi passar na porta gi-
ratória da agência do suplicado, quando o segurança apertou o controle remoto e a porta deu uma 
reversão e atingiu o braço do autor; que o autor foi lesionado no braço esquerdo; que o autor foi 
lesionado no pulso;...” (fls.76/77)
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Logo, restou devidamente comprovado o fato de que a fratura no punho do recorrido foi re-
sultado do travamento repentino da porta giratória, não prevalecendo a tese do recorrente de que o 
acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, uma vez que não restou evidenciado que a porta estava 
funcionando normalmente como alega o recorrente, uma vez que o preposto do recorrente no seu 
depoimento diz não ter presenciado o acidente.

No caso em comento o que se constata é que houve desídia do banco recorrente com relação 
à segurança e integridade dos consumidores que estão em seu estabelecimento, exsurgindo a respon-
sabilidade objetiva de reparar o dano causado ao autor na forma prevista no art. 14 do Código Con-
sumerista, por não ter adotado as providências necessárias para a prestação regular de seus serviços, 
com instalações adequadas no intuito de previnir situação como a dos autos.

Nesse sentido, destaque-se que para existir a obrigação de indenizar, necessário que haja a 
presença de três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Portanto, a má prestação de serviço pelo banco apelante, sem a indispensável cautela no for-
necimento de segurança aos seus usuários, liga-se pelo nexo de causalidade, ao pleiteado dano moral, 
em face das consequências advindas do acidente, que resultou no afastamento do autor das suas ati-
vidades por mais de sessenta dias, suficientemente comprovada.

É certo que por ter o autor se lesionado na porta giratória do recorrente, a sua incolumidade 
física foi atingida, gerando abalo psicológico, não sendo difícil imaginar todo o sofrimento pelo qual 
passou o autor, que buscou, inicialmente, uma solução do problema administrativamente, como restou 
evidenciado no depoimento do preposto do recorrente, tentativa esta que restou infrutífera, motivo 
pelo qual a presente ação foi ajuizada. Vejamos:

“..que o depoente ficou sabendo que o autor procurou o suplicado dias após o acidente para tratar de 
eventual indenização. “  

Nessa senda, a circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento 
cotidiano, daquele que foi surpreendido com o travamento de porta giratória que lesionou punho do 
seu braço esquerdo, gerando abalo emocional, privando-o de exercer as sua atividades por tempo su-
perior a sessenta dias, de forma que deve a instituição recorrente ser compelida a suportar os danos 
decorrentes da sua conduta lesiva.

Neste sentido, o julgado que segue:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTA GIRATÓRIA. TRAVAMENTO. LESÃO NO 
DEDO. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS ESTÉTI-
COS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVER DE GARANTIR A INCOLUMIDADE DO CONSUMIDOR 
NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Preambularmente, cumpre sinalar que a demandada na condição de 
prestadora de serviços se sujeita à aplicação das regras atinentes à lei consumerista. 2.Perfeitamente 
possível a inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação das regras do Código de Defesa do Con-
sumidor, tendo em vista que a parte autora trouxe aos autos elementos de convicção capaz de demonstrar 
os fatos alegados na inicial, consistentes em boletim de atendimento hospitalar. 3. Restou caracterizada a 
negligência da demandada, omitindo-se em adotar as providências necessárias para evitar a ocorrência 
do evento danoso, onde evidenciada a sua culpa, haja vista que indubitável o dever da requerida de zelar 
pela segurança dos consumidores e prevenir situações como a do presente feito. 4.É possível a cumulação 
de pedido de danos morais e estéticos, haja vista que as consequências advindas destas espécies de pre-
juízos são distintas e perfeitamente identificáveis. 5. A parte demandada deve indenizar os danos morais 
e estéticos causados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de 
conduta ilícita, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimento do postulante. Ressalte-se que a autora foi 
atingida na sua integridade física em função do travamento repentino da porta giratória, o qual ocasionou 
uma lesão no dedo e na unha, perdendo esta, o que por certo afetou o ânimo e dignidade pessoal deste. 
6.Aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de qualquer prova a respeito, pois 
a dor e o sofrimento nesses casos são presumidos, o que é passível de indenização. 7. O valor estipulado na 
sentença a título de danos morais e estéticos deve levar em consideração as questões fáticas precitadas, a 
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extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita. 8.Majoração da verba honorária fixada 
no Juízo a quo, a fim de remunerar apropriadamente o trabalho realizado pelo patrono da demandante. 
Negado provimento ao recurso da demandada e dado parcial provimento ao apelo da autora. (TJ-RS - AC: 
70055583785 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/10/2013, Quinta Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2013)

Ressalte-se, neste sentido, que a lei não fixa valores ou critérios para a quantificação desse 
montante. Por isso, os Tribunais Superiores têm se pronunciado reiteradamente no sentido de que o 
valor da reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, 
sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.

Nesta linha de intelecção:

“...a lição do mestre Caio Mário, extraída da sua obra Responsabilidade Civil, pp. 315-316, pode nos servir 
de norte nessa penosa tarefa de arbitrar o dano moral. Diz o preclaro mestre: ‘Como tenho sustentado em 
minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por danos morais estão conjugados dois 
motivos, ou duas concausas: I- punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, 
posto que imaterial; II- pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é um pretium doloris, porém o meio 
de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 
ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em di-
nheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo de vingança’ ...” No que se 
refere à indenização por danos morais, esta objetiva a reparação de um dano causado, com a consequente 
diminuição do patrimônio do responsável, de forma a desestimular a repetição do ato ilícito praticado.

Neste sentido, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com o dissabor 
causado, devendo haver relação proporcional da compensação objetivada com o abalo provocado pelo 
causador do dano.

Assim, entendo adequada a fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), por sintonizar-se ao dano sofrido pelo autor, devendo ser reparado pela instituição financeira.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter íntegra 
a sentença.

*****

(TJBA – Apelação nº 0503681-05.2017.8.05.0229. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria 
do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 12/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.   
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  OFERTA DE SERVIÇO DE FORMA 
AGRESSIVA E INSISTENTE. CONTRATAÇÃO. CONSENTIMENTO VI-
CIADO. RESCISÃO CORRETAMENTE DETERMINADA. DANO MORAL. 
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 
AUTOR QUE SEQUER COLACIONA UM PROTOCOLO DE CONTATO 
SOLICITANDO UM SERVIÇO OU TENTANDO RESOLVER ALGUM 
PROBLEMA ENCONTRADO.  PROVA NEGATIVA QUE NÃO PODE SER 
IMPUTADA  AO PRESTADOR. MERA ALEGAÇÃO DE FATOS.  INDENI-
ZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. APELO PAR-
CIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso interposto contra sentença que deu procedência parcial ao pedido 
da parte autora, declarando a dissolução do negócio jurídico, determinando a devolu-
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ção simples dos valores pagos e fixando indenização de dez mil reais por dano moral. 
A abordagem insistente e repetida a quem se encontra em momento de lazer, inclusi-
ve com oferecimento de diversos brindes como forma de atrair a atenção, representa 
forma agressiva de captação de clientes, muitas vezes levados a contratar um serviço 
não realmente desejado ou necessário. O réu não negou o relato do Acionante, fato 
que, conjuntamente com a inversão do ônus da prova pelo juízo a quo, corrobora 
a existência de vício de consentimento na contratação e justifica a sentença que de-
terminou a rescisão e a devolução simples dos valores comprovadamente pagos 
pelo Autor. Trata-se de contrato de hospedagem pelo sistema conhecido como tempo 
compartilhado,  modo pelo qual o consumidor paga antecipadamente e recebe pontos 
para uso em hospedagem futura em unidades hoteleiras do Brasil e do exterior. A ale-
gação de que a tentativa de agendar viagem pelo sistema foi frustrada pela postura do 
Acionado, que teria criado entraves, criado despesas inexistentes e dificultado o uso 
da hospedagem contratada esbarra na absoluta inexistência de comprovação fática. 
Não se trata de exigir do consumidor que comprove a lesão moral pura, visto que 
muitas vezes essa se limita ao campo emocional e não apresenta reflexos externos que 
possam ser apresentados nos autos. Todavia, para caracterizar o ilícito contratual apto 
a gerar lesão extrapatrimonial indenizável, o Autor haveria de no mínimo apresen-
tar um comprovante de que solicitou o serviço ou ao menos um protocolo de ten-
tativa de solucionar o impasse. Observe-se que bastaria o registro de uma ligação, a 
apresentação de um e-mail, um print de uma mensagem eletrônica ou de uma página 
de internet, todas provas perfeitamente possíveis de ser produzidas pelo Acionante 
sem qualquer esforço adicional. Nos autos, contudo, não se observa a mínima prova 
de falha na prestação do serviço, na medida em que o Autor não colaciona algum 
pedido que tenha sido negado, muito menos mensagem eletrônica, contato telefô-
nico, e-mail ou protocolo de qualquer tipo. Diante de meras alegações não se pode 
presumir um ilícito contratual indenizável, sobretudo quando nem o próprio Autor 
relata alguma dificuldade em obter um protocolo de atendimento que fosse. Inde-
nização indevida. Sentença reformada no ponto para extrair de sua parte dispositiva 
tão somente a indenização por dano moral presente no seu item “c” e distribuir equi-
tativamente o ônus sucumbencial, mantendo aquele comando nos seus demais termos. 
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0503681-05.2017.8.05.0229.
ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia,  em  dar  parcial Provimento ao Apelo nos termos do voto da Relatora.  

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso interposto contra sentença que deu procedência parcial ao pedido da parte 

autora, rescindindo o contrato celebrado entre as partes, determinando a devolução dos valores pagos 
e condenando a parte ré em indenização por dano moral fixada em R$10.000.00.

O Apelante reconhece o contrato e as vantagens a ele vinculadas, mas aponta a inexistência de 
prova de que tenha sido responsável por descumprimento de qualquer promessa e que a comprovação 
caberia ao Autor.

Relata que, inclusive tentou auxiliar o demandante na solução dos problemas encontrados para 
a fruição do prêmio requerido perante as empresas procuradas.

Sustenta que as cláusulas foram redigidas com clareza e o Autor tinha perfeita ciência das 
restrições no ato da contratação voluntária.
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Diz que o Acionante na verdade se arrependeu da contratação e buscou a rescisão cuja reali-
zação previa multa para a parte que a provocasse.

Considera inexistente lesão indenizável e reputa também como exagerado o montante arbitrado.
Pugna pela reforma da sentença e fixação de honorários sobre o valor da condenação de 

forma recíproca.
Em resposta, a parte Autora defende a juridicidade da comando sentencial e a sua manutenção.

VOTO
Conforme relatado, cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido indeniza-

tório.  O feito foi julgado parcialmente procedente, dando ensejo à irresignação da parte Requerida. 
Conheço do Recurso, pois tempestivo, regular e adequado.

Sem preliminares à apreciação, adentro de imediato no mérito para resolução.
Nesse passo, as partes contrataram hospedagem pelo sistema conhecido como tempo compar-

tilhado, modo pelo qual o consumidor paga antecipadamente e recebe pontos para uso em hospeda-
gem futura em unidades hoteleiras do Brasil e do exterior. A contratação é fato incontroverso, assim 
como a adimplência do Autor. A celeuma se encontra adstrita à forma abusiva de atrair a contratação, 
assim, como ao pretenso descumprimento contratual por parte da contratada.

De logo aponto como verossímeis as alegações do Acionante em relação à forma agres-
siva pela qual foi atraído pela contratada, visto que a abordagem direta e insistente sequer foi 
negada pela Recorrente. Assim, mantenho a inversão do ônus da prova no particular e, con-
siderando a presença de vício de consentimento na anuência do Autor, tenho como dotada de 
juridicidade a sentença no tocante à rescisão contratual e devolução simples dos valores pagos, 
devidamente corrigidos.

No que pertine ao pedido indenizatório por dano moral, tenho que a Apelante se encontra 
amparada de razão. Com efeito, não se pode exigir do consumidor que comprove a lesão moral pura, 
visto que muitas vezes essa se limita ao campo emocional e não apresenta reflexos externos, circuns-
tância que não a torna menos merecedora de reparação.

Nos autos, contudo, não se observa prova de falha na prestação do serviço, na medida em que 
o Autor não colaciona qualquer pedido que tenha sido negado, muito menos mensagem eletrônica, 
contato telefônico, e-mail ou protocolo de qualquer tipo. Há, sim, alegações de que as promessas con-
tratuais não foram cumpridas, que dificuldades foram criadas e despesas acrescidas ao custo mensal 
já assumido pelo Recorrido.

Em derredor do tema, ainda que se tenha como verossímil que a fornecedora não tenha faci-
litado o gozo dos benefícios pelo contratante e até mesmo que possa ter criado entraves, o fato é que 
para caracterizar o ilícito contratual apto a gerar lesão extrapatrimonial indenizável, o Autor haveria 
de no mínimo apresentar comprovante das negativas ou ao menos protocolos de suas tentativas de 
solucionar o impasse. Observe-se que o registro de uma ligação, a apresentação de um e-mail, um 
print de uma mensagem eletrônica ou de uma página de internet não são provas que possam cor con-
sideradas difíceis ou pouco acessíveis, de forma a justificar uma inversão por conta da hipossuficiên-
cia do consumidor. Igualmente são alegações específicas que não se enquadram na verossimilhança 
presente na situação genérica de que, via de regra, as prestadoras não facilitam a vida dos usuários, 
optando, no mais das vezes, em complicar o que poderia ser facilitado.

Nessa linha de raciocínio, entende-se como aceitável que as benesses não foram disponibi-
lizadas com a presteza que deveria prevalecer em situações que tais. Mas daí a se inferir que houve 
negativa de cumprimento da oferta, que foram cobradas taxas adicionais indevidas ou negadas cober-
turas contratadas vai uma distância considerável, sobremaneira agravada pela ausência absoluta de 
qualquer indicativo material que guarnecesse a tese autoral, repita-se apresentada no particular como 
mera alegação, despida até mesmo de um simples protocolo de contato.
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Dessa forma, por considerar presente os pressupostos para a inversão do ônus da prova em 
relação à captação abusiva do Autor, tenho como prevalente a sentença na parte que determina a res-
cisão contratual e devolução dos valores pagos. Lado outro, por entender que caberia ao Autor com-
provar ao menos que realizou contato com a Apelante na tentativa de solucionar a situação narrada na 
inicial, considero não comprovado o descumprimento contratual e , via de consequência, inexistente 
a obrigação de indenizar.

Diante do exposto, VOTO no sentido de prover parcialmente o recurso para extrair da 
sentença a indenização por dano moral presente no seu item “c”, mantendo aquele comando nos 
seus demais termos. Com a reforma parcial, as custas e honorários fixados na sentença devem ser 
equitativamente repartidos entre as partes, observada em favor do Apelado a assistência deferida na 
origem.   Sem acréscimo recursal nos termos dos §§2º e 11 do artigo 85 do CPC.

*****

(TJBA – Apelação nº 0530824-76.2014.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Licia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 25/03/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. 
REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO ZERO QUI-
LÔMETRO. VÍCIO OCULTO.   PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESTITUIÇÃO 
IMEDIATA DE R$140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS),   PAGA-
MENTO  DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A  TÍTULO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANO MORAL, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOS-
TOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. 
ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE ILEGITIMIDADE DE PARTES,  
NULIDADE  DE  SENTENÇA E  CERCEAMENTO  DE DIREITO  DE DEFE-
SA.   PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DAS DEMANDADAS. ART. 18 DO CDC. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO 
INVIABILIZADA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ACIDENTE OCORRIDO 
NO CURSO DA LIDE. PAGAMENTO DE VALORES POR  SEGURADORA.  
RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PARTES LITIGANTES.  CONFIGURA-
ÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
NÃO DEVOLVIDO.  INEXIGIBILIDADE.  CONDENAÇÃO INDEVIDA. VE-
DAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESENÇA DOS PRES-
SUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL.   
VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO  EM  QUANTIA SUFICIENTE PARA 
MINORAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA SEM PROPORCIONAR EN-
RIQUECIMENTO SEM CAUSA.  INALTERABILIDADE. CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/
STJ.   JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.     SUCUMBÊNCIA RE-
CÍPROCA. ART. 86,  CAPUT, DO CPC.   APLICABILIDADE. RECURSOS   
PROVIDOS,   EM   PARTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º  0530824-

76.2014.805.0001, da comarca de SALVADOR, sendo apelantes VOLVO CAR BRASIL IMPOR-
TAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA.  e ape-
lada LUCIANA SILVA E SOUZA.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e dar provi-
mento, em parte, aos recursos.

RELATÓRIO
A sentença de fls. 189/200, adotado o relatório,  rejeita as preliminares suscitadas, julga pro-

cedente, em parte, “Ação de Responsabilidade por fato e vício do produto de consumo c/c inde-
nização por perdas e danos” ajuizada por LUCIANA SILVA E SOUZA em face de VOLVO CAR 
BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e, ROTA PREMIUM VEÍ-
CULOS LTDA.declarando a extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, 
I, do CPC, a inversão do ônus da prova condenando as demandadas, solidariamente, à restituição  de 
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)  à postulante, correspondente ao valor pago para aqui-
sição do veículo “VOLVO XC60 2.0”, objeto da lide, acrescido de correção monetária pelo índice 
IGPM desde a data do ajuizamento da ação até seu efetivo pagamento; ao pagamento de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) 
ao mês a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento, reconhecendo a ocorrência de su-
cumbência recíproca, determinando o pagamento proporcional das custas processuais, possibilitando  
compensação. Condenando, ainda, as demandadas, ao pagamento de honorários advocatícios à base 
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação considerando o quan-
to disposto no art. 85, § 14 do CPC.

VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., repre-
sentada,  interpõe recurso de apelação preparado, fls. 202/224, visando reforma da sentença a 
julgar improcedente a ação, ou reduzir o valor fixado excessivamente a título de indenização por 
dano moral. Explica que trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra 
si e contra a concessionária  ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA., ajuizada em 23 de julho de 
2014, na qual a postulante aduz ter adquirido veículo de sua fabricação “VOLVO XC60 2.0 ZERO 
QUILÔMETRO, em 10 de abril de 2012, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 
tendo o veículo apresentado vícios ainda no período de garantia contratual do fabricante, ensejando 
repetidas entradas na oficina da concessionária autorizada ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA., 
supostamente sem sucesso. No mérito alega, em síntese, inexistência de alegado vício nos serviços 
prestados sobretudo negligência e/ou imprudência porquanto consoante as ordens de serviços exi-
bidas, das 08 (oito) vezes em que o referido veículo foi encaminhado à oficina nas dependências da 
concessionária demandada, 03 (três) delas foram para realização de revisões periódicas; 01 (uma) para 
atendimento a campanha de recall e 01 (uma) para realização de reparos por conta de danos ocasiona-
dos por acidente automobilístico sofrido pela postulante, ora apelada; todos os reparos no veículo da 
postulante foram cobertos pela garantia de fábrica, além de terem sido realizados em prazo inferior 
a 30 (trinta) dias, consoante determinação do CODECON, tendo o veículo sido entregue em perfeito 
estado de uso;   inocorrência de realização de indispensável  perícia técnica, inobstante pleiteada por 
litigantes em razão da perda total do veículo decorrente de acidente sofrido por postulante, ora ape-
lada, fato confirmado por demandante na audiência de tentativa de conciliação realizada em 11 de 
outubro de 2017, consoante termo de fl. 188; necessidade de produção da prova pericial para o deslinde 
da lide, sobretudo porque restaria comprovado que os vícios foram devidamente sanados e/ou por ine-
xistência do alegado vício de fabricação; cumprimento da obrigação de prestação de serviço no prazo 
legal, da concessionária autorizada; impossibilidade de acolhimento de  mera alegação da postulante  
de  ocorrência de suposto problema no sistema de airbags, a impedir o funcionamento quando do 
referido acidente automobilístico, sem trazer aos autos elementos esclarecedores acerca da dinâmica 
do mencionado acidente a fim de constatação sobre  o acionamento dos airbags; in casu não houve a 
necessidade de ativamento do sistema de airbags pois os cintos de segurança, por si só, foram capazes 
de evitar lesões graves à  demandante, ora apelada, em que pese constar da petição inicial referência 
a “grave colisão”, ainda assim saindo a apelada  ilesa do referido acidente, porquanto sequer exibiu  
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comprovante de atendimento médico. Consoante entendimento doutrinário a inversão do ônus da pro-
va não pode ir “além do razoável e chegar a ponto de tornar excessivamente difícil ao fornecedor o 
exercício de sua defesa”; considerando a determinação de inversão do ônus da prova as demandadas 
precisavam desincumbir-se do ônus de comprovar a veracidade de suas alegações, de inocorrência de 
vício de fabricação,  através da realização de prova pericial não oportunizada; a alienação do bem, por 
postulante, no curso da lide, para a seguradora inviabilizou a realização da prova pericial indispensá-
vel a solução da demandada; existência de equívoco na sentença hostilizada ao considerar prejudicada 
a pretendida produção de prova pericial ante a venda do veículo por postulante além de condenar-lhe, 
solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral sequer evidenciado e, ainda, a 
restituição do valor do veículo sem comprovação da existência de ato ilícito desconsiderando, tam-
bém, recebimento, por postulante, de indenização securitária decorrente da perda total do veículo, 
configurando enriquecimento ilícito. Aduz, ainda, sobre a inadmissibilidade da determinação de de-
volução do valor pago pelo veículo à demandante que além de utilizar o referido bem durante longo 
período  também  recebeu a indenização securitária; que, sobre a matéria, este colendo Tribunal de 
Justiça já decidiu quando do julgamento do recurso de apelação nº 0000250-95.2011.805.0175, por 
Segunda Câmara Cível. Alega, ainda, a  ausência dos pressupostos configuradores do dano indenizável 
e impossibilidade de sua condenação ao pagamento de indenização,  inclusive a título de dano moral, 
fixado em valor excessivo,  sem observância dos princípios da moderação e equidade, exorbitando em 
muito o que tem sido fixado por Tribunais em situações semelhantes, importando em enriquecimento 
indevido da parte supostamente ofendida, ensejando redução.

Após oposição inexitosa de embargos declaratórios, fls. 250/265 e fl. 276,  ROTA PRE-
MIUM VEÍCULOS LTDA., representada, interpõe recurso de apelação preparado, fls. 278/320, vi-
sando anulação e/ou reforma da sentença. Alega, novamente, sua ilegitimidade passiva ad causam  a 
ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sobretudo 
por sua condição de mera concessionária  não participante  da etapa operacional de fabricação de veí-
culo, configurando exceção à responsabilidade solidária dos fornecedores, nos termos do art. 12, 13 e 
14, todos da Lei 8.078/1990.   Explica que a postulante adquiriu veículo “VOLVO XC60 2.0 ZERO 
QUILÔMETRO, PLACA NZT 8965”, fabricado por também demandada VOLVO CAR BRASIL 
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,  em 10 de abril de 2012, no valor de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais). No entanto, em 23 de julho de 2014, ajuizou a ação sub 
examine sob alegação de que o veículo apresentou vícios ainda no período de garantia contratual do 
fabricante, ensejando repetidas entradas na sua oficina, supostamente sem sucesso.  Aduz, em síntese, 
que ao contrário do quanto alegado por postulante, ora apelada, todos os defeitos reclamados no veícu-
lo em tela foram solucionados, dentro do prazo, sem custo para postulante em face da garantia do fa-
bricante, porquanto em todas as ordens de serviço geradas para o veículo a postulante  chancelou a 
retirada do mesmo, com a verificação de saneamento dos problemas relatados, tendo recebido o auto-
móvel em perfeito estado de funcionamento; se o veículo ainda estivesse na posse da postulante, ora 
apelada, quando do ajuizamento da ação em tela, já teria 48 (quarenta e oito) meses de uso;  após o 
termo final da garantia, o veículo não mais retornou para sua oficina para realizar quaisquer serviços;  
o veículo esteve nas suas dependências nas  seguintes ocasiões:  “A primeira entrada ocorreu no dia 
21.12.2012, conforme Ordem de Serviço nº  17.431, para realizar a revisão de 10.000km, sendo que não 
houve nenhuma reclamação de defeitos, foi realizada limpeza do cárter, alinhamento e balanceamen-
to das rodas, o veículo foi devolvido no dia 22.12.2012. A segunda passagem na oficina ocorreu no dia 
21.01.2013, com reclamação de que o veículo não funcionava conforme Ordem de Serviço nº 17.779, os 
técnicos identificaram baixa carga na bateria. A bateria foi trocada em garantia e o problema foi so-
lucionado. No mesmo dia 21.01.2013, o veículo foi devolvido. A terceira passagem na oficina ocorreu 
no dia 17.04.2013 para realizar a revisão de 20.000km, conforme Ordem de Serviço nº. 19.107, sendo 
que não houve nenhuma reclamação de defeitos, foi realizada limpeza do cárter, o veículo foi devolvi-
do no dia 22.04.2013, não houve qualquer tipo de reclamação sobre defeitos no veículo em tela. A 
quarta última passagem na oficina, ocorreu no dia 28.10.2013 para realizar a revisão de 30.000km, 
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conforme Ordem de Serviço nº 19.107, sendo que não houve nenhuma reclamação de defeitos, a lâm-
pada do farol foi substituída, o veículo foi devolvido no mesmo dia 28.10.2013, não houve qualquer tipo 
de reclamação sobre defeitos no veículo em tela.”; o veículo, à época das entradas em oficina, encon-
trava-se em perfeito estado de funcionamento, afastando as alegações de defeito, porquanto todas as 
intervenções necessárias para verificar o sistema elétrico foram realizadas e, os supostos defeitos recla-
mados nunca foram identificados; por cautela,  realizou todos os testes para identificar  defeito inexis-
tente; ademais consta nos seus registros que O VEÍCULO DA postulante SOFREU SINISTRO DE 
GRANDE MONTA NA PARTE FRONTAL, acarretando completa destruição da parte dianteira, fato 
confessado pela demandante,  tendo os reparos sido realizados ao custo de R$ 79.800,00 (setenta e nove 
mil e oitocentos reais), com substituição de   vários componentes, dentre eles: o radiador, airbags, pa-
ra-brisas, capô, vários componentes mecânicos e outros, consoante Ordem de Serviço nº 24.508; os 
vícios alegados por postulante, a despeito de haverem sido sanados, decorreram direta ou indiretamen-
te do supra citado sinistro e, não por falha de fabricação;  equívoco da sentença hostilizada, desconsi-
derando a venda do veículo por postulante, no curso da lide, para BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 
DE SEGUROS, sediada na cidade de São Paulo, consoante extrato exibido, emitido por DETRAN/SP, 
evidenciando a transferência de propriedade do bem e, a evidente ilegitimidade ativa ad causam da 
demandante para figurar no pólo ativo da lide, incidindo a regra do art. 18, do CPC, ensejando a extin-
ção do processo, sem apreciação do mérito; nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa 
por não realização da perícia técnica requerida, por culpa exclusiva da postulante; in casu a perícia 
técnica é indispensável ao deslinde da lide porquanto necessário comprovação da existência ou não do 
alegado vício de fabricação do veículo em tela; não restou evidenciado nas ordens de serviços exibidas 
de que havia vício e/ou defeito na fabricação do veículo da postulante, ora apelada, ensejando a nulida-
de da sentença; a perícia não foi realizada em razão da venda do veículo no curso da lide; in casu, cabia 
ao juiz da causa  redistribuir o ônus da prova, antes da prolação da sentença, nos termos do art. 357, 
inciso III, do CPC; a inversão do ônus da prova não pode nem deve incluir o fato constitutivo do direi-
to do autor, hipótese evidenciada nos autos, sobretudo porque a inversão do ônus da prova foi declara-
da na sentença guerreada, contrariando a jurisprudência do C. STJ sobre a matéria; cita a Súmula nº 91, 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, in verbis: “A inversão do ônus da prova, prevista na legisla-
ção consumerista, não pode ser determinada na sentença”; inadmissível a alegação de vícios de fabri-
cação do veículo e, sua venda posterior curso da lide, sem a realização da indispensável perícia técnica 
e, ainda sua condenação a restituir o valor do bem à postulante, em evidente enriquecimento ilícito; 
restou evidenciado a transferência da propriedade do veículo, objeto da lide, consoante tela digitalizada 
exibida, ensejando a perda do objeto da ação sub examine; o veículo encontra-se em poder de terceiro, 
estranho à lide;  a venda do veículo por postulante comprova que o mesmo não se encontrava impres-
tável para uso; inexistência de veículo impróprio para uso ensejando a improcedência da ação a evitar 
o enriquecimento indevido; evidente o julgamento extra petita na medida em que a postulante requereu 
a rescisão contratual com restituição  da quantia paga e, a devolução do veículo à concessionária, con-
soante se infere à fl. 09, no entanto, a sentença hostilizada desconsiderou a venda do veículo, impondo 
a restituição à postulante da quantia paga; na remota hipótese de manutenção da condenação imposta 
na sentença, requer se determine que o valor a ser restituído à apelada corresponda, apenas, à diferen-
ça do valor de aquisição do veículo e aquele que lhe fora pago pela companhia de seguro, sob pena, de 
enriquecimento sem causa;  in casu, não restou comprovada a culpa, ato ilícito e nexo causal inexistin-
do responsabilidade civil da parte e, por conseguinte, não há dever de indenizar, seja ele objetivo ou 
subjetivo, assim como não há como aplicar-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para res-
ponsabilizar o Réu na substituição do bem como um todo;  não faz jus a apelada ao pedido de devolu-
ção da quantia paga na aquisição do veículo, muito menos no recebimento de indenização perseguida, 
vez que ausente os requisitos ensejadores da reparação almejada; injustificável também sua condena-
ção solidária para com a fabricante demandada, inobservando o quanto disposto no art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor; na petição inicial a postulante requer a condenação ao pagamento de inde-
nização por dano moral  tão somente da fabricante VOLVO; ausência também dos pressupostos essen-
ciais geradores da obrigação de indenizar danos morais supostamente suportados pela apelada; ausên-
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cia de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral porquanto o veículo foi reparado e estava 
sendo normalmente utilizado por postulante; na remota hipótese de manutenção da condenação por 
dano moral ressalta que compete ao julgador arbitrar os danos morais utilizando-se dos princípios da 
moderação e equidade, de modo a evitar o enriquecimento para a parte lesada, hipótese evidenciada 
nos autos; o valor atribuído na sentença guerreada, a título de indenização por danos morais, exorbita 
em muito o que tem sido fixado pelos Tribunais em situações semelhantes, importando em enriqueci-
mento indevido.

LUCIANA SILVA E SOUZA oferece respostas pugnando por improvimento dos recursos 
interpostos por VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 
e ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA. FLS. 229/243 e 324/344.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe  conhecimento.
A preliminar reiterada por ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA., ora rejeitada, não me-

rece acolhimento. Inacolhível sua alegação de ilegitimidade passiva ad causam considerando sua 
condição de mera concessionária (prestadora de serviço), não participante da etapa operacional de 
fabricação de veículos. In casu a ação sub examine foi ajuizada em junho de 2014 em face de ROTA 
PREMIUM VEÍCULOS LTDA. (concessionária/fornecedor). e VOLVO CAR BRASIL IM-
PORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (fabricante). O consumidor pode acionar 
qualquer dos coobrigados. Consoante regramento legal o fabricante e o comerciante são indistinta 
e solidariamente responsáveis (art. 25, § 1º do CDC). Ademais a concessionária dispõe de ação de 
regresso para vindicar da fabricante eventual prejuízo que venha suportar com o deslinde da deman-
da.   Considerando o art. 18, do CDC, in verbis: “os fornecedores de produtos de consumo duráveis 
ou não duráveis respondem solidariamente pelos  vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor “...

Evidentemente ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA, na qualidade de comerciante,  forne-
cedora  do  referido veículo também deve assumir  a responsabilidade pela qualidade de produtos que 
expõe à venda.

O cerne da questão trata de vício do produto, previsto no artigo 18 do Código de Defesa do 
Consumidor, que responsabiliza o fabricante e o comerciante indistinta e solidariamente.  O código 
consumerista, em regra, não afasta a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia produtiva. 
Deste modo  o fabricante do produto e também a responsável pela venda do veículo têm legitimidade  
para figurar no pólo passivo da ação em tela, dada a responsabilidade solidária de ambas. Consoante 
regramento legal o fabricante e o comerciante são indistinta e solidariamente responsáveis (art. 25, § 
1º do CDC). Sobre a matéria o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veí-
culos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor 
para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. (STJ, 4ªT., REsp 
547.794/PR, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 15/02/2011, p. 22/02/2011). Neste sentido, 
a comerciante também deve ser responsabilizada pela má qualidade do produto que colocou no 
mercado, assumindo assim os riscos de sua atividade.”.  

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO DE FÁBRICA. RESPON-
SABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. ART. 18 DA LEI 
N. 8.078/90. (...) - Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através 
de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que 
aliena o veículo. II - Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada 
contra qualquer dos co-obrigados. (...) (STJ, REsp nº 402.356/MA, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, j. em 25.3.2003, DJ 23.6.2003, p. 375, RNDJ 45/136, RSTJ 172/439)”.
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CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO. REPARO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FÁBRICA. EXECUÇÕES 
INADEQUADAS. SUCESSIVAS TENTATIVAS PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDA-
DE AFASTADA. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE 
E DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. ART. 18. § 1º, I, DO CDC. 
OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONCEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDI-
NÁRIAS. RECURSOS ESPECIAIS QUE DISCUTEM O INCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO DANO MORAL. EXCLUSÃO. I. Não há violação ao 
art. 535 do CPC quando a matéria impugnada é devidamente enfrentada pelo Colegiado de ori-
gem, que dirimiu a controvérsia de modo claro e completo, apenas de forma contrária aos inte-
resses da parte. II. “Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa 
do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em 
tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor”(REsp nº 554.876/RJ, 3ª Turma, 
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes, DJU de 17/02/2004). III. Devida a indenização por dano mo-
ral, porém em valor inferior ao fixado, de modo a evitar enriquecimento sem causa. IV. Cabe ao 
consumidor a escolha entre a substituição, a restituição do preço, ou o seu abatimento proporcio-
nal em tais hipóteses – art. 18, § 1º, I a III, da Lei n. 8.078/1990. Precedente. V. Recursos especiais 
conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (REsp 912772/RS, Rel. Ministro 
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 11/11/2010)”

Do mesmo modo resta  evidente a legitimidade ativa ad causam, considerando a aquisição do 
referido veículo  em 10 de abril de 2012 e o ajuizamento da ação sub examine em junho de 2014, 
quando a postulante era a proprietária, sendo vendido no curso da lide.

Admissível a  análise conjunta dos recursos por possuírem  pontos convergentes no tocante a 
sentença condenatória.

Apreciável, oportunamente, em conjunto, por envolver questão de mérito, a preliminar de 
nulidade de sentença por cerceamento de direito de defesa decorrente de denegação de produção de 
prova pericial.

Trata-se de ação movida por LUCIANA SILVA E SOUZA em face de ROTA PREMIUM 
VEÍCULOS LTDA. (concessionária/fornecedor). e VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.  (fabricante) objetivando  restituição do valor pago por auto-
móvel zero quilômetro adquirido com defeitos,  além da condenação das demandadas em indenização 
por dano material e moral. Fls. 01/17.

Ab initio cumpre pontuar a sujeição da relação existente entre  partes litigantes aos preceitos 
do Código de Defesa do Consumidor, ante a condição da postulante de cliente  perante a conces-
sionária demandada, autorizada da VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA.,   fabricante do veículo em tela.  

No caso sub examine em 10 de ABRIL de 2012 a postulante adquiriu junto à concessionária  
ROTA PREMIUM VEÍCULOS LTDA. veículo zero quilômetro “VOLVO XC60 2.0, ano 2012, 
PLACA NZT 8965”, no valor de R$ 140,000,00 (dento e quarenta mil reais), consoante nota 
fiscal de fl. 22. No entanto, na vigência da garantia contratual, mais especificamente em 22 de de-
zembro de 2012, o produto apresentou defeitos, ensejando seu encaminhamento à concessionária 
demandada, autorizada da VOLVO, fabricante do veículo, consoante as ORDENS DE SERVIÇOS 
exibidas às fls. 24/38. Infere-se das ordens de serviços que o veículo da demandante foi encami-
nhado à concessionária demandada em  diversas oportunidades, a saber: ordem de serviço 17439, 
de 22/12/2012 – pedal do freio duro; ordem de serviço 17431, de 21 de dezembro de 2012 – re-
visão de 10.000kM; ordem de serviço 17779, de 21/01/2013 – veículo sem dar partida; ordem 
de serviço 17795, de 22 de  janeiro de 2013 – veículo não desenvolve; ordem de serviço 19016, 
de 15/04/2013 – luz injeção acesa no painel; ordem de serviço 19107, de 17/04/2013 – revisão 
20.000KM; ordem de serviço 19393, de 06/05/2013 – luz injeção acesa intermitente; ordem de 
serviço 20169, de 18/06/2013 – vazamento de óleo e barulho no motor; ordem de serviço 21026, 
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de 06/08/2013, recall do fabricante; ordem de serviço 21009, de 05/08/2013, moldura central 
do volante descascando; ordem de serviço 22331, de 28/10/2013, revisão 30.000KM, e lâmpada 
farol queimada; ordem de serviço 24508, de 07/03/2014, concernente ao acidente sofrido por 
postulante na estrada BR 324, colisão com cavalo na pista – pagamento de franquia securitá-
ria de R$ 2.944,00 (dois mil novecentos e quarenta e quatro reais); ordem de serviço 24652, de 
17/03/2014, barulho no motor, desempenho deficiente, sem potência – necessitou remoção me-
diante reboque.  Apesar de várias tentativas mediante prestação de serviço na concessionária de-
mandada, credenciada à fabricante, os defeitos nunca foram integralmente solucionados. Em razão 
dos diversos defeitos reconhecidamente prematuros em veículo zero quilômetro, a consumidora 
ajuizou a ação em tela em  JUNHO  de 2014, requerendo a “4) No mérito, após a regular instrução 
processual, sejam os pedidos articulados na presente ação julgados totalmente procedente, para 
determinar a resolução do negócio, com a conseqüente devolução do produto aos Réus e conde-
nação dos mesmos à devolução integral do valor pago, monetariamente corrigido, nos termos do 
art. 18 do CDC e,  5) Condenação da primeira demandada (VOLVO) ao pagamento da importância 
referente à indenização por danos morais sofridos pela parte autora, em valor não inferior a R$ 
72.400,00, ou equivalente a 100 (cem) salários mínimos;”. Fls. 01/17. Na fase contestatória a de-
mandada ROTA PREMUIM VEÍCULOS LTDA  afirma a  existência de ilegitimidade da postu-
lante para a propositura da ação em decorrência da venda do aludido carro, consoante tela sistêmica 
exibida do DETRAN, Estado de São Paulo, evidenciando a transferência de propriedade do bem, 
e, também sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito alega que todos os defeitos apontados 
foram solucionados sem custo para a postulante, em decorrência da garantia dada por fabricante, 
ficando o veículo em  perfeito estado de funcionamento FLS. 55/82.  A demandada VOLVO CAR 
BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA também oferece defesa, fls. 
98/114,  aduzindo  sobre a ocorrência de reparação de todos os referidos defeitos  no prazo legal e 
sem custo para a postulante; que várias ordens de serviços exibidas são referentes às revisões pe-
riódicas, e uma concernente a campanha de recall; refuta a alegação de falta de funcionamento do 
dispositivo do “air bag”, ensejando  improcedência da ação.

As circunstâncias ora constatadas adequam-se à hipótese legal descrita no art. 18 do Código 
de Defesa do Consumidor.  A lei atribui ao consumidor o direito de escolher postulando  indenização 
por perdas e danos ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, in verbis:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solida-
riamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 
consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir 
a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alter-
nativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventu-
ais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.”

Mera alegação das apelantes, de ocorrência de devolução do referido  veículo da consumidora 
antes do prazo legal de 30 (trinta) dias não afasta a incidência do mencionado regramento legal, quan-
do comprovada a inocorrência de realização dos consertos a contento.

O produto vendido não tinha, evidentemente, a qualidade necessária esperada eis que neces-
sitava constantemente de reparos e substituição de peças.  Ordens de serviços exibidas demonstram 
claramente árdua relação da autora com o bem adquirido, submetido constantemente a reparo, sem 
possibilidade de utilização da forma esperada, revelando vários defeitos prematuramente após apro-
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ximadamente 08 (oito) meses de uso e  apesar de todo  esforço da concessionária outros defeitos iam 
surgindo,  todos prematuros ao tempo de uso do carro.  De  13 (treze) ordens de serviços exibidas 03 
(três) dizem respeito às revisões periódicas; 01 (uma) refere-se ao chamado de recall, sendo as demais 
concernentes a defeitos apontados no veículo. No entanto convém ressaltar que a  OS - ordem de 
serviço nº 24508, de 07 de março de 2014 não decorreu de defeito no veículo mas sim de acidente 
sofrido por postulante na BR 324, consistente no choque com animal (cavalo) na pista, atingindo a 
parte frontal do veículo, ensejando abertura de sinistro perante   Seguradora. Na petição inicial a 
postulante, ora apelada, também alega sua condição de  gestante  à época do referido acidente e  que 
o sistema de “air bag” não funcionou.

Inacolhíveis, do mesmo modo, meros e frágeis argumentos expostos por recorrentes. Quem 
adquire veículo zero quilômetro certamente não pode ter frustrada a expectativa de  usufruir  com tran-
quilidade de um bem  a ser entregue com  todas as características e qualidades que lhe são inerentes, 
peças originais, novas, resistentes, livre de defeitos e vícios ocultos às vezes posteriormente detectáveis 
em em  veículos usados, durante o lapso de tempo decorrido da aquisição.  A possibilidade de utilização 
do veículo, a despeito dos vícios apresentados, não afasta a responsabilidade do fornecedor de cumprir 
sua obrigação de entregar o produto livre de defeitos. Ademais a citada legislação consumerista autoriza 
ao consumidor optar pela substituição do produto na hipótese de constatação de existência  de qualquer 
dos vícios de qualidade elencados no caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles 
o que reduz o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto.

Inexigível, ademais, a produção de referida  prova pericial  pleiteada por demandadas, ora 
apelantes,  fls. 168 e 169/171,  inviabilizada, inclusive, sem implicação em nulidade processual nem 
em cerceamento de direito de defesa, em decorrência da perda total do veículo em acidente no curso 
da lide, fato confirmado durante réplica, fls. 139/153, in verbis: “O fato da Autora não ser mais pro-
prietária do veículo não a impede de pleitear em juízo buscando reparação em face do risco a que 
foi exposta, bem como a má prestação de serviço a que foi vítima, não há qualquer razoabilidade 
neste tipo de alegação. Toda a celeuma envolvendo o veículo findou-se no ano de 2014, no qual a 
Autora após verificar que o veículo não atingiu as expectativas que esperava quanto a sua segurança 
tampouco quanto ao serviço prestado pela assistência técnica autorizada, ou seja, resolveu por bem 
vender o veículo”, confirmado em audiência de tentativa de conciliação realizada em 11 de outubro 
de 2017, consoante termo de fl. 188, in verbis: “dada a palavra ao advogado da autora, foi dito que: 
“Não poderá ser deferida a prova pericial por este MM. Juízo, tendo em vista que houve um 
acidente onde foi dada a perda total no veículo e o mesmo não se encontra mais sobre o poder 
da autora.” grifo nosso, razão pela qual inacolhível a alegação da apelante ROTA PREMIUM de 
nulidade de sentença por cerceamento de direito de defesa por  não realização da perícia técnica no 
veículo objeto da lide.

A postulante vendeu o referido veículo durante o curso da lide, circunstância influenciável 
no julgamento da causa, consoante previsão legal. Sobre a matéria, o art. 462, do CPC/1973, esta-
belece in verbis:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito in-
fluir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 
parte, no momento de proferir a sentença”.

Enquanto o art. 493, do atual Código de processo Civil, assim dispõe:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito in-
fluir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento 
da parte, no momento de proferir a decisão”
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O acolhimento da pretensão de restituição de quantia paga pela postulante, consoante deter-
minado na sentença guerreada implicaria, necessariamente, na obrigação da demandante de devolu-
ção do veículo defeituoso à concessionária demandada, consoante mencionado em petição inicial. No 
entanto tal manifestação não chegou a ser apreciada nem decidida na sentença guerreada, restando 
inobservado o quanto disposto no supra citado dispositivo legal.

Indevida a condenação de parte demandada  em   restituição integral do valor pago  quando evi-
denciado  o recebimento, por postulante, do prêmio securitário, a utilização do veículo durante o lapso 
de tempo decorrido, aproximadamente dois anos, sem devolução do bem, em violação ao princípio da 
vedação ao enriquecimento sem  causa.  Outrossim a postulante tampouco comprova o valor percebido 
a título de indenização securitária decorrente da perda total do veículo e infere-se do extrato emitido por 
DETRAN, do Estado de São Paulo, fl. 96,  exibido por demandada, ora apelante, a transferência do bem 
para seguradora BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, configurando a sub-rogação 
com relação aos direitos sobre o veículo em tela. Justificável, por conseguinte, a irresignação manifes-
tada por  apelante decorrente da sua condenação indevida  em  restituição da quantia paga à postulante, 
correspondente a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Também equivocadas a determinação 
de inversão do ônus da prova e a conclusão por procedência  do  pedido  de  restituição  da quantia paga.

A postulante, ora apelada, como anteriormente dito, confessa em audiência, fl. 188, que “houve 
um acidente onde foi dada a perda total no veículo e o mesmo não se encontra mais sobre o poder 
da autora”, ou seja, recebeu o valor do bem não devolvido à demandada, tornando improcedente o 
pedido de restituição do valor pago em nítida hipótese de enriquecimento sem causa, vedado pelo orde-
namento jurídico. Ademais a postulante sequer informa a data e o montante do valor recebido a título do 
prêmio da seguradora BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, ônus que lhe competia.

Admissível, no entanto, a condenação das demandadas, solidariamente, ao pagamento de in-
denização a título de dano moral.  A  responsabilidade civil por danos advindos do defeito de fabri-
cação do produto é solidária entre responsáveis pela venda, quais sejam,  revendedora e fabricante do 
referido veículo, restando demonstrado o dano moral indenizável causado à postulante impossibili-
tada de usufruir regularmente do seu veículo zero quilômetro em decorrência do vício de qualidade, 
resultando em frustração, aborrecimento, desconforto, transtornos em sua vida com necessárias idas 
e vindas inexitosas à concessionária, ultrapassando  mero dissabor e a normalidade de um simples 
descumprimento contratual, atingindo a esfera de dignidade.

Sobre a matéria o entendimento do c. STJ:

“Direito do Consumidor. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Aquisi-
ção de automóvel zero-quilômetro. Vícios do produto solucionados pelo fabricante no prazo legal. 
Danos morais. Configuração. Quantum fixado. Redução. Honorários advocatícios. Sucumbência 
recíproca. - O vício do produto ou serviço, ainda que solucionado pelo fornecedor no prazo legal, 
poderá ensejar a reparação por danos morais, desde que presentes os elementos caracterizadores 
do constrangimento à esfera moral do consumidor. - Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em 
seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancial-
mente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, 
ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal. (…) - Recurso 
especial a que se dá parcial provimento. (REsp 324629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NOVO. DEFEITO IN-
SANÁVEL. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. DANO MATERIAL. INÚMERAS 
TENTATIVAS DE SANAR O DEFEITO. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe 
reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 
7 da  Súmula do STJ. 2. O STJ possui jurisprudência segundo a qual, em se tratando de vício que 
diminua o valor ou comprometa a qualidade do produto, terá o consumidor direito à indenização 
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por danos materiais, exigível por uma das modalidades do art. 18, § 1º, do CDC. 3. A jurispru-
dência desta Corte orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o 
consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes 
para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 4. Inviável o recurso especial se o 
acórdão recorrido se alinha com o posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ, a 
teor do que dispõe a Súmula 83 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provi-
mento”. (AgRg no AREsp 385.994/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 10/12/2014).

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FÁBRICA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR. ALEGAÇÃO DE INEXIS-
TÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. RE-
DUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. DESCABIMENTO. 1.- Se-
gundo dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os Embargos de Declaração 
a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via 
própria ao rejulgamento da causa. 2.- “Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 
do Código de Defesa do Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de pre-
cedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor” (REsp 
554.876/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 17.2.04). 3.- Analisando 
as circunstâncias fáticas da causa, concluiu o Tribunal de origem que a agravada suportou trans-
tornos que superaram o mero dissabor, motivo pelo qual condenou a agravante à reparação a 
título de danos morais, não podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o óbice da 
Súmula STJ/7. 4.- Em sede de Agravo Regimental não se discute questão que não foi suscitada nas 
razões do Recurso Especial, representando inovação de argumento. 5.- Agravo Regimental im-
provido. (AgRg no AREsp 195.336/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 28/08/2012, DJe 17/09/2012)

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO 
NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZA-
DO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. 
DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VA-
LOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1.- Configura vício do produto incidente em veículo 
automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário 
ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado 
nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, 
não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil. 2.- Não 
é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo 
artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da ofici-
na, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos 
é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do 
combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava. 
3.- A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando 
o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para 
reparos. 4.- Recurso Especial provido”. (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014).

O dano moral, de valor inestimável, deve buscar sua dupla finalidade: a retributiva e a preven-
tiva. Justamente por isso a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica 
do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir 
o comportamento anti-social, bem assim de prevenir a prática da conduta lesiva por  qualquer mem-
bro da coletividade. De outra parte a jurisprudência recomenda, ainda, a análise da condição social 
da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da 
vítima ao evento à mensuração do dano e de sua reparação. Compete ao juiz ao usar do livre arbítrio 
na fixação da indenização por dano moral determinar quantia suficiente para minorar o sofrimento 
do pleiteante sem proporcionar  enriquecimento sem causa considerando, para tanto,  condições das 
partes litigantes, o nível social, o prejuízo sofrido e a intensidade da culpa.
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Considerando  peculiaridades do caso em questão, os princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o valor da 
indenização por dano moral não pode escapar ao controle do Superior Tribunal de Justiça” mos-
tra-se razoável  a  condenação das demandadas, solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória 
fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado, monetariamente pelo INPC, a partir da 
data do seu arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ e juros de mora a partir da citação, valor 
suportável solidariamente pelas demandadas, suficiente para minorar o sofrimento da postulante, sem 
proporcionar  enriquecimento sem causa.

Por tais razões dá-se provimento, em parte, aos recursos,  excluindo-se da sentença condena-
tória a restituição, à postulante, de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) referentes a aqui-
sição de veículo,  reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca,  art. 86 caput do Código de 
Processo Civil, atribuindo às partes litigantes o pagamento de forma eqüitativa de custas processuais 
e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

*****

(TJBA – Apelação nº 0561682-90.2014.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05 de agosto de 2019)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS CONSIGNADOS DE OPERAÇÕES DE 
CONTA GARANTIDA, OPERAÇÕES DE GIRO SOB A DENOMINAÇÃO 
DE BB GIRO EMPRESA FLEX E CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR 
RENEGOCIADOS ATRAVÉS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.  AÇÃO 
REVISIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÕES SIMULTÂNE-
AS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESEN-
ÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO.  JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 
ANUNCIADO PREVIAMENTE.  POSTERGAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE 
PEDIDO REFERENTE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INVIABILIZAN-
DO PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO INOPORTUNA.  PRECLU-
SÃO.  INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVISÃO CON-
TRATUAL ADMISSÍVEL.  JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM 
CONFORMIDADE COM TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA POR 
BANCO CENTRAL DO BRASIL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. CAPITA-
LIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO FIRMADO 
APÓS EDIÇÃO DA MP 1.963-17/2000. PRECEDENTES JURISPRUDEN-
CIAIS. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E COBRANÇA DE TAXA DE 
ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. TÍTULO 
DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA NÃO EVIDEN-
CIADA.    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE NA FORMA 
SIMPLES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULATIVIDADE 
COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E/OU REMUNERATÓRIOS. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IRRESIGNAÇÕES IMOTIVADAS. 
RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561682-

90.2014.8.05.0001 de SALVADOR, sendo apelantes e apelados  MFP CONSTRUTORA LTDA e 
BANCO DO BRASIL S/A.
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ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento aos recursos.

RELATÓRIO
Trata-se de ação de procedimento ordinário proposta por MFP CONSTRUTORA LTDA 

em face de BANCO DO BRASIL S/A visando revisão dos contratos de empréstimos consignados 
de operações de conta garantida, operações de giro sob a denominação de BB Giro Empresa Flex 
e Crédito Direto ao Consumidor firmados entre partes litigantes, renegociados através Cédula de 
Crédito Bancário requerendo, inicialmente, tutela provisória de urgência a “determinar a imediata 
suspensão dos efeitos da mora, bem como a imediata suspensão e abstenção de quaisquer débitos 
na conta da Autora, relativa às operações bancárias referidas e a abstenção da prática pelo Banco 
Réu de quaisquer atos que importem em restrição cadastral, em especial, a inscrição no SPC e 
SERASA”, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e devolução, em dobro, das 
parcelas pagas a maior, inclusive valores pagos para aquisição de OUROCAP, ao argumento de 
existência de abusividade dos encargos contratuais prevendo taxa de juros acima do limite legal 
permitido; capitalização mensal de juros sequer pactuada; comissão de permanência cumulada 
com outros encargos moratórios e/ou remuneratórios e tarifas administrativas cobradas em afronta 
ao art. 8º da Resolução BACEM.  

Postergada a apreciação de pedido de tutela provisória de urgência  em peça de  fl. 33.
A parte demandada apresenta contestação alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial e 

impossibilidade jurídica do pedido a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito 
refuta as alegações da parte autora ressaltando a existência de legalidade em todas as cláusulas do contrato 
celebrado de comum acordo entre partes litigantes, ensejando  improcedência da ação. Fls.136/158.

Réplica às fls. 197/210.
A peça de fls. 253 revela rejeição de preliminares suscitadas durante a contestação e prévio 

anúncio de julgamento antecipado da lide, sem resultar em  manifestação de irresignação oportuna  
por partes litigantes.

Sobreveio a sentença, fls.255/262, julgando a ação procedente em parte, declarando a extinção 
do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015 
a determinar a revisão do contrato BB Giro Empresa Flex e Crédito Direto ao Consumidor, através 
de Cédula de Crédito Bancário nº. 20/1018-4, declarando nula a previsão contratual de comissão de 
permanência, em razão da sua cumulação com juros moratórios e determinando o recálculo das 
prestações avençadas, para efeito de apuração do quantum debeatur, admitindo-se a compensação ou 
restituição, na forma simples dos valores cobrados indevidamente, acrescido de juros de mora, de 1% 
ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso da quantia lan-
çada a maior, acaso existente  concluindo, ainda, por ocorrência de sucumbência recíproca a impor  às 
partes litigantes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da causa, no percentual de 80% (oitenta por cento) para a parte autora e 20% 
(vinte por cento) para a parte demandada

O acolhimento, em parte, de embargos de declaração, fls. 264/270, resultou na alteração do 
comando sentencial, acrescentando a improcedência do pedido de devolução, em dobro, dos valores 
pagos para aquisição de título de capitalização e a ordem, à instituição financeira, de exibição dos 
contratos e extratos disponíveis relativos aos títulos sub judice.

MFP CONSTRUTORA LTDA opõe inexitosamente novos embargos de declaração e, ciente 
da rejeição, interpõe  recurso de apelação preparado, visando anulação ou reforma da sentença a julgar 
totalmente procedente a ação. Fls. 315/319, 326, 328/361. Alega, em síntese, existência de  nulidade da 
sentença proferida precipitadamente, sem manifestação acerca do seu pedido preliminar de exibição 
de documentos necessários a instrução do processo, inviabilizando análise das peças a serem exibidas 
por partes litigantes. Aduz, ainda, sobre a possibilidade de revisão dos contratos; ilegalidade da capi-
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talização mensal de juros sequer pactuada, aplicação de taxa de juros remuneratórios não contratada, 
correspondente a cerca de onze vezes a Taxa Selic do período; utilização da tabela price no cálculo das 
prestações, cobrança indevida de tarifa de abertura de crédito e exigência de contratação de OUROCAP 
– Títulos de Capitalização na realização de tais empréstimos, configurando verdadeira “venda casada”.

BANCO DO BRASIL S/A., também interpõe recurso de apelação preparado, fls. 273/300, 
visando reforma da sentença a julgar improcedente a ação. Afirma inexistência  de pressuposto de 
revisão contratual pleiteada, ante a ausência de acontecimento extraordinário e imprevisível; validade 
das cláusulas contratuais ajustadas de comum acordo entre partes litigantes e legalidade da cumula-
ção de juros e outros encargos com comissão de permanência.  

BANCO DO BRASIL S/A responde pugnando por improvimento  do recurso interposto por 
MPF CONSTRUTORA LTDA, fls. 366/399.

Inobstante intimada MPF CONSTRUTORA LTDA não apresentou resposta ao recurso do 
BANCO DO BRASIL S/A, conforme certidão à fl. 469.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe conhecimento.
Não assiste razão à recorrente MFP CONSTRUTORA S/A.
Consoante art. 507, do Código de Processo Civil, então vigente: “É vedado à parte discutir no 

curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
A análise do pedido autoral de exibição de documentos, ocorrida somente na fase de senten-

ça não enseja a nulidade processual imaginada uma vez que, inobstante cientes da manifestação de 
intenção do magistrado, concernente a postergação de apreciação de pedido de tutela provisória de 
urgência e de julgar antecipadamente a lide convicto da suficiência de material probatório as partes  
litigantes  não manifestaram irresignação oportuna.  

Evidentemente decisões interlocutórias não estão sujeitas ao fenômeno da coisa julgada ma-
terial configurando, no entanto, a hipótese de preclusão de que defluem consequências semelhantes 
às da coisa julgada formal. Dessa forma questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo 
do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores 
do processo.  Se a parte litigante  deixa  de  exercer seu direito de interpor o recurso no prazo legal 
opera-se a preclusão,  inviabilizando reabertura de  discussão  sobre a questão no mesmo processo.

O julgamento antecipado da lide, previsto no Código de Processo Civil, art. 355, I, deve ocorrer 
sempre que “não houver necessidade de produção de outras provas”. Evidentemente não configura cer-
ceamento do direito de defesa a ensejar  nulidade processual o julgamento antecipado da lide se o acervo 
documental colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do ente de razão do julgador.

Ademais o art. 371, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, possibilitando ao 
magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinen-
tes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos, rejeitando 
diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio 
da celeridade processual.

Admissível a revisão de contratos bancários que contenham em seu bojo cláusulas suposta-
mente ilegais e abusivas, revestidas de nulidade absoluta.

Conforme observado na  sentença guerreada( fls.256-262),

“Trata-se de Ação Revisional de contrato bancário sob alegação de suposta onerosidade excessiva, de 
modo a inviabilizar a liquidação da monta econômica tomada em empréstimo BB Giro Empresa Flex 
e Crédito Direto ao Consumidor, através de Cédula de Crédito Bancário nº. 20/1018-4.
Inicialmente, vale destacar o quanto disposto no artigo 2º da Lei nº. 87.078/90, in verbis:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
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destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (grifamos).
Contudo, dos autos se extrai que a parte autora vem utilizando as linhas de crédito disponibilizadas 
pela ré como recursos econômicos na produção de suas atividades, no caso o ramo de construção 
civil, como capital de giro, não se verificando do processo os pressupostos vinculados ao artigo re-
tromencionado, pois a monta tomada de empréstimo é aplicada na produção, destinando o produto 
a terceira outra pessoa, criando uma cadeia de produção, onde não se equipara a autora como des-
tinatária final, já que nenhuma prova juntou da utilização dos numerários tomados em prol do seu 
acervo patrimonial imobilizado, se fosse o caso, afastando, por completo a incidência da lei especial 
de proteção ao consumidor, devendo, pois se subordinar ao disposto no inciso I, do art. 373 do CPC.
Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO 
RÁPIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento 
de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e deve de-
cidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. – RECURSO IMPROVIDO NESTE 
PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO 
RÁPIDO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA. Ao presente caso não 
se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor , uma vez que a relação jurídica existente 
entre as partes litigantes denota que os produtos/serviços adquiridos fazem parte da cadeia produtiva 
da Apelante pessoa jurídica, que utilizou os valores recebidos para implementar sua atividade comer-
cial. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO 
DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO RÁPIDO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. A incidência 
de comissão de permanência sobre o débito não é vedada, desde que na mesma operação não haja 
a cumulação com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios ou multa moratória. 
No caso em tela, há no contrato firmado entre as partes a cobrança cumulada entre a comissão de 
permanência e demais encargos (cláusula 19ª – fl. 20). De rigor, portanto, a reforma da sentença 
guerreada neste ponto, para que permaneça a cobrança da comissão de permanência, afastando-se 
os demais encargos moratórios, devendo ser observado, para tanto, as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do 
STJ e os Recursos Especiais nºs 1058114/RS, 1061530/RS e 1063343/RS. – RECURSO PARCIALMEN-
TE PROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA 
DE CRÉDITO BB GIRO RÁPIDO – TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. É pacífico 
o entendimento de que o revogado § 3º , do art. 192 , da Constituição Federal , que previa a limitação 
de juros em 12% ao ano tinha eficácia limitada, dependendo de lei complementar que o regulamen-
tasse, assim, o Apelado poderia cobrar... TJ-SP - Apelação APL 00048217020118260484 SP 0004821-
70.2011.8.26.0484 (TJ-SP) Data de publicação: 22/03/2016 (grifamos)”.

A taxa de Juros Remuneratórios fixada em 18,16% (dezoito vírgula dezesseis por cento) está 
inferior a taxa média de juros para Capital de Giro fixada pelo Banco Central do Brasil à época da 
contratação inexistindo, portanto a alegada abusividade na contratação.

Quanto a capitalização mensal de juros o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos 
Repetitivos, firmou entendimento segundo o qual “É permitida a capitalização de juros com perio-
dicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa 
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.(REsp. 973827/RS, Rel. Ministra 
Maria Isabel. Gallotti, 2ª Seção, DJe 24/09/2012).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE 
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COM-
POSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PER-
MANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a 
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem 
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorpora-
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dos ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir 
novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de” taxa de juros simples “e” 
taxa de juros compostos “, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início 
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de 
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo mé-
todo composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-” É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebra-
dos após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 
2.170-36/2001),desde que expressamente pactuada “
-”A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é su-
ficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada 
com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que de-
corre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

In casu a taxa de juros anual (18,16%) é maior que o duodécuplo da taxa de juros mensal 
(1,40%) evidenciando sua pactuação no instrumento contratual, (Cláusula ENCARGOS FINANCEI-
ROS, fl. 55) tornando legítima sua incidência.

Não existe prova nos autos de utilização da Tabela Price implicando em eventual cobrança de 
juros compostos. Mera alegação de utilização do referido método de cálculo suscitado, aleatoriamente 
é insuficiente para reforma da sentença proferida em consonância com elementos carreados para os 
autos e legislação em vigor. A Tabela Price nada mais é que uma forma de utilização dos juros capi-
talizados e, sendo estes legítimos resta evidente a  licitude  de sua aplicação como sistema de amorti-
zação eis que sua utilização, por si só, não significa capitalização indevida de juros no saldo devedor.

Também não restou comprovada a cobrança de Tarifa de Cadastro restando  injustificável  a 
manifestação de tal irresignação.  

Não configura ilegalidade a contratação de título de capitalização sem prova da alegada vincu-
lação à concessão dos empréstimos em questão. In casu não existe nos autos comprovação de alegado 
condicionamento na contratação dos empréstimos à adesão do título de capitalização,  não havendo 
que se falar em venda casada.

Inacolhível pretensão de devolução, em dobro, de valores pagos indevidamente em ação de 
revisão de cláusulas de contratos bancários sem prova da má-fé da instituição financeira credora res-
tando evidente  a cobrança dos encargos de forma prevista no contrato celebrado entre partes litigan-
tes, cuja abusividade somente agora é reconhecida, sem demonstração de existência de má-fé da parte 
demandada, restando admissível a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, nos 
termos do art. 876 do Código Civil.

Também não assiste razão ao recorrente BANCO DO BRASIL S/A.
Ilegítima a  cobrança de comissão de permanência se cumulada com outros encargos morató-

rios e/ou remuneratórios.
Conforme observado pela douta sentenciante( fl. 259),

“No tocante à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao 
editar a Súmula n. 294, de que ela poderá ser aplicada, após o vencimento da dívida, desde que não 
cumulada com juros remuneratórios e moratórios, multa e/ou correção monetária. Impede regis-
trar, acerca do assunto, o voto emblemático da Min. Nancy Andrighi, no julgamento do AgR-REsp n. 
706.368/RS, publicado no DJU de 08.08.2005.
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A comissão de permanência possui natureza tríplice: a) funciona como índice de remuneração do 
capital mutuado (juros remuneratórios); b) atualiza o valor da moeda (correção monetária); e c) 
compensa o credor pelo inadimplemento contratual e o remunera pelos encargos decorrentes da 
mora. Desse modo, qualquer cumulação da comissão de permanência com os encargos previstos pelo 
Código Civil, sejam estes moratórios ou não, representa bis in idem.
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CON-
TRATOS BB GIRO RÁPIDO E GIRO EMPRESA FLEX. 1. Código de defesa do consumidor : Aplica-se 
o Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre os agentes econômicos, as 
instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (Súmula nº. 297 do STJ). 2. Comissão 
de permanência: Permitida desde que expressamente prevista e não cumulada com correção mone-
tária e demais encargos moratórios e remuneratórios. Súmulas nº. 30, 294 e 296 do STJ. Caso em que 
deve ser mantida a cobrança do encargo, sem cumulação, em virtude de expressa previsão nos contra-
tos. APELO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DOS RÉUS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70058628280, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir 
José Ceolin Missaggia, Julgado em 27/05/2014. TJ-RS - Apelação Cível AC 70058628280 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 04/06/2014
Ementa Ação de cobrança – Contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex) – Juros re-
muneratórios – Comissão de permanência – Fundo Garantidor de Operações (FGO). 1. Segundo a 
Orientação nº 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as 
instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios. Ausente instrumento 
contratual a demonstrar a taxa pactuada, é de ser considerada a taxa média de mercado, aplicando-
-se esse mesmo critério em relação à incidência de comissão de permanência, que se submete à regra 
limitativa em 12% ao ano. 2. A circunstância de o contrato estar respaldado pelo Fundo Garantidor 
de Operações não exime os devedores de saldar a obrigação contratual livremente avençada, tra-
tando-se de garantia complementar, que não se confunde com seguro do crédito. Recurso não provi-
do. Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 00058852320138260201 SP 0005885-
23.2013.8.26.0201. 14/09/2015
Na questão em exame, embora não se vislumbre a incidência de comissão de permanência ocorrida 
em alguma parcela cobrada no contrato, constar previsão na cláusula nominada como INADIM-
PLEMENTO, letra “a”, (v. fl. 56), cumulada sua cobrança com outros encargos moratórios. Assim, 
entendo ser verossímil o pedido do autor para considerar indevida a cobrança da comissão de perma-
nência, devendo sua cobrança ser excluída do valor do débito contratual”.

Por tais razões nega-se provimento aos recursos.

*****

(TJBA – Apelação Nº 0513321-28.201.8.05.0080. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Hi-
poteca/Alienação Fiduciária de Bem ImóveL”. AÇÃO REVISIONAL DE CON-
TRATO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOS-
TOS DE ADMISSIBILIDADE.  JUROS REMUNERATÓRIOS. TETO DE 12% 
(DOZE POR CENTO). VEDAÇÃO.  ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 596 DO 
STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAÇÃO OU MENÇÃO DE ÍN-
DICES APLICÁVEIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CAPITALI-
ZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EVIDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO 
APÓS EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA. PACTUAÇÃO CAMUFLADA. INACUMULATIVIDADE 
COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS.  CO-
BRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DA VALORES PAGOS A MAIOR. AD-
MISSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0513321-

28.2016.8.05.0080, de FEIRA DE SANTANA, sendo apelante DILSON ALVES DO NASCI-
MENTO e apelado, BANCO BRADESCO S/A.  

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento, em parte, ao recurso.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais proposta por DILSON ALVES DO 

NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S/A visando revisão de contrato  de emprésti-
mo “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bem Imó-
vel” firmado entre partes litigantes, dado em garantia imóvel residencial requerendo, inicialmente,  
assistência judiciária gratuita; antecipação dos efeitos da tutela possibilitando sua permanência na 
posse do imóvel e  vedação a inclusão do seu nome e de seus avalistas em bancos de dado de serviço 
de proteção ao crédito sob pena de pagamento de multa diária, até o deslinde da lide e devolução 
das parcelas pagas a maior, alegando existência de abusividade nas cláusulas contratuais prevendo 
taxa de juros remuneratórios em percentual máximo permitido - 12% (doze por cento) ao ano; capi-
talização de juros; comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros moratórios 
e multa contratual.

A peça de fl. 96/97 revela deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e indeferi-
mento do pedido de tutela provisória de urgência.

Na peça contestatória a parte demandada impugna decisão deferitória de pedido de assistência 
judiciária gratuita, refuta as  alegações do postulante,  ressalta a existência de legalidade  em todas as 
cláusulas contratadas de comum acordo ensejando improcedência da ação com inversão do ônus da 
sucumbência. Fls.101/134.

Réplica às fls. 179/197.
Sobreveio a sentença, fls. 204/208, julgando improcedente  a ação, declarando a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao funda-
mento de inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva no contrato sub judice, condenando 
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do pagamento de custas processuais  ante a condi-
ção de beneficiário de  assistência judiciária gratuita.

Após oposição inexitosa de Embargos de Declaração, fls.212/218; 246/249 e 250/252, DIL-
SON ALVES DO NASCIMENTO, beneficiário da assistência judiciária gratuita interpõe recurso de 
apelação, fls.255/269, independendo de preparado, visando reforma da sentença a julgar procedente a 
ação. Alega abusividade das cláusulas contratuais que prevêem taxa de juros em percentual absurdo, 
capitalização de juros e cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária.

Em resposta, fls.272/308, BANCO BRADESCO S/A pugna por confirmação da sentença.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Assiste razão, em parte, ao recorrente.
Legítima a incidência da taxa de juros acima do limite de 12% (doze por cento) ao ano, esta-

belecido pela Lei de Usura inaplicável às instituições financeiras, salvo exceções legais, inocorrente 
na espécie.

Tribunais Superiores admitem que com a edição da Lei 4.595/64, diploma que disciplina de 
forma especial o Sistema Financeiro Nacional e suas instituições, restou afastada a incidência da Lei 
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de Usura no tocante à limitação dos juros, tendo ficado delegado ao Conselho Monetário Nacional 
poderes normativos para limitar as referidas taxas. É o que reza o art. 4º, IX, litteris:

“(...)
IX – limitar, sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma 
de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco 
Central da República do Brasil (...)”

Neste sentido a Súmula n. 596/STF:

“As disposições do Dec. nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos co-
brados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema 
Financeiro Nacional.”

Conforme observado na sentença guerreada, fls. 204/208,

“Contrariando os argumentos da inicial, entende a jurisprudência massiva do Superior Tribunal de 
Justiça, que não há limitação de juros às empresas componentes do Sistema Financeiro Nacional, 
tampouco lhes são aplicadas às limitações previstas no Código Civil. Igualmente inaplicável ao sis-
tema financeiro nacional a taxa limite prevista anteriormente no texto da Carta Magna, conforme 
entendimento expostos nos arestos seguintes.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRA-
TO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ORIGEM. CONSTATAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MER-
CADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. MATÉRIA FÁTICO-PROBA-
TÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. TAC. TEC. IOF. ORIGEM. NÃO CONTRATAÇÃO. 
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos 
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com 
a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para 
esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de compro-
vação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada 
caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo 
que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não 
indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS). 2. No julgamento do REsp nº 
973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados 
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros 
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada 
quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 3. 
Tendo o Tribunal de origem concluído que as tarifas bancárias TAC, TEC e IOF não foram contratadas, a 
alteração do julgado exigiria o reexame de provas (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido”. 
(AgRg no AREsp 685.987/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, jul-
gado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. Juros remuneratórios. Impos-
sibilidade de limitação em 12% ao ano, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta 
pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. É admitida a revisão das 
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consu-
mo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do 
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, o que não foi 
comprovado nestes autos. 2. A capitalização de juros somente pode ser admitida quando haja expressa 
pactuação entre as partes e desde que o contrato seja posterior à MP nº 1.963-17/00. Tribunal local que, 
com base nos elementos de convicção dos autos, assentou ter sido o contrato firmado quando vigente o 
diploma legal autorizador do encargo e de existir expressa pactuação da capitalização mensal de juros. 
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A inversão da premissa demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos do contrato, providên-
cias vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos enunciados das 
Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 
736.246/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016).

Indubitável que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições bancárias, conforme en-
tendimento sumulado pelo STJ, porém, tal Corte de Justiça entende que somente são abusivos os juros 
remuneratórios bancários quando a taxa cobrada for superior à taxa média cobrada em operações 
similares, como bem refletem as decisões acima citadas.
Se por um lado devem ser respeitadas as cláusulas consensualmente pactuadas, certo é que, por ou-
tro, deve-se reconhecer a necessidade de proteção do mutuário, parte hipossuficiente da relação, nas 
hipóteses de cobranças claramente abusivas, desde que a abusividade reste comprovada nos autos, 
como bem reflete a Súmula 382, do STJ, in verbis
 Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 
abusividade.
Assim, sem qualquer arrimo o pedido do autor de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% 
a.a , vez que tal redução não encontra amparo na legislação pátria e no entendimento jurisprudencial 
dos Tribunais Superiores, ficando este juízo impedido de aplicar outra taxa, vez que está restrito aos 
limites da demanda”.

Admissível capitalização de juros em contratos bancários celebrados posteriormente à edição 
da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como a hipótese dos autos 
(item 11.2 do instrumento contratual, fl.29).

O ordenamento jurídico vedava a referida prática, ainda que houvesse autorização contratual, 
sendo admitida quando expressamente autorizada por leis especiais, notadamente na concessão de 
crédito rural, comercial e industrial, a teor do que dispõe o art. 4º, do Dec. nº 22.626/33 e Súmula n. 
121, do STF.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento 
segundo o qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em con-
tratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.(REsp. 973827/RS, Rel. Mi-
nistra Maria Isabel. Gallotti, 2ª Seção, DJe 24/09/2012).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA 
E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARAN-
TIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRE-
TO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e 
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto 
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. 
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de” taxa de juros simples “e” 
taxa de juros compostos “, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao iní-
cio do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal 
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo 
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-” É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados 
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada“
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-”A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumula-
da com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

Com relação a comissão de permanência conquanto inexista previsão de forma expressa no 
contrato sub judice (fl. 36), a cláusula Doze que disciplina os encargos moratórios prevê, para o perío-
do de inadimplência, juros remuneratórios para Operações em atraso, que equivalem a comissão 
de permanência,  juros moratórios e multa, in verbis:

“Cláusula Doze - Mora: Na hipótese de inadimplemento ou mora, os encargos da dívida serão exigí-
veis da seguinte forma:
a) Encargos Remuneratórios computados até a data do vencimento, na forma prevista nas cláusulas 
3a. e seguintes desta Cédula.
b) Encargos Moratórios, pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva 
liquidação da divida, a serem assim compostos:
b.l) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória prevista nesta Cédula será substitu-
ída pela Taxa de Remuneração - Operações em Atraso, vigente à época, divulgada no site do Credor, 
na Internet, no endereço www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agências do Credor;
b.2) juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido 
dos encargos previstos nas alíneas anteriores;
b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido...”

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a comissão 
de permanência, cuja legalidade se reconhece, pode ser admitida se calculada à base da taxa mé-
dia dos juros de mercado, limitada à taxa remuneratória pactuada no contrato. Contudo é vedada 
sua cumulação com outros encargos, quais sejam, juros remuneratórios, correção monetária e multa 
contratual, devendo ser afastada a cobrança cumulada quando tal ocorrer. Juros remuneratórios 
de inadimplência equivalem à comissão de permanência, e por isso não podem ser cobrados 
cumulativamente com outros encargos. (STJ; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 575.262 – 
SP2014/0202805-0; Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Ademais ainda que permitida sua cobrança quando expressamente prevista, a Súmula 472 do 
STJ asseverou que o valor da comissão de permanência está limitada pelo somatório dos encargos 
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, razão pela qual torna-se impraticável a cobrança 
cumulada dos juros remuneratórios e moratórios e da multa contratual.

Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remu-
neratórios, moratórios e da multa contratual”.

Por tais razões, dá-se provimento, em parte, ao recurso reformando, em parte, a sentença, 
apenas para afastar a cobrança da comissão de permanência para o período da inadimplência possibi-
litando a restituição de valores pagos a maior, na forma simples, apurável em liquidação de sentença, 
atribuindo aos litigantes, vencedores e vencidos o pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor ficando suspensa a exigibilidade 
enquanto beneficiário da assistência judiciária gratuita e 30% (trinta por cento) para o réu.
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*****

(TJBA – Apelação nº 0508654-96.2016.8.05.0274. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Osvaldo 
de Almeida Bomfim, Julgado em 11/06/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação De-
claratória de Inexistência de Débito de Relação Jurídica c/c Indenização por danos mo-
rais e materiais. Sentença de procedência parcial. APELO DO BANCO DO BRASIL 
S/A. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Na 
impugnação, a prova da suficiência financeira é ônus do impugnante (art. 7º da Lei n.º 
1.060/50), o que não demonstrou no presente caso. REJEITADA. INÉPCIA DA INI-
CIAL. O argumento não foi ventilado na peça contestacional, tampouco enfrentado em 
sentença, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal. NÃO CONHECI-
MENTO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA 
DE DÉBITO. Na hipótese dos autos ficou comprovada a má prestação dos serviços pelo 
Banco do Brasil/réu, uma vez que, não comprovou a existência da relação contratual 
específica para o empréstimo, aqui discutido, a fim de legitimar os descontos na conta 
corrente da autora, não logrando êxito em comprovar fato constitutivo, impeditivo ou 
modificativo do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC. INACO-
LHIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA 
DE TERCEIRO. Inteligência da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras res-
pondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e de-
litos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. INACOLHIMENTO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL. Pela teoria do risco empresarial, o Banco assume os ônus e perigos inerentes 
ao exercício de atividade lucrativa. No presente caso, teve uma conduta gravosa ao 
proceder desconto na conta corrente da consumidora/apelada, em virtude de contrato 
de empréstimo que não se fez prova, restando, assim, demonstrado o nexo de causali-
dade entre a sua conduta abusiva e os danos sofridos, sendo responsável pelo ato ilícito. 
INACOLHIMENTO. EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 
DANOS MORAIS. R$ 8.000,00. Este questionamento decide-se ao mesmo tempo em 
que se analisa o pedido de majoração trazido no Apelo de FLORISBELA OLIVEIRA 
ROCHA. Considerando que a indenização deve ser equitativa ao dano sofrido pela 
parte apelada, que ultrapassou o mero dissabor, bem como que o patamar estabelecido 
na sentença está abaixo da média, em casos similares, majoro em R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), reformando, neste ponto, a sentença, resultando a indenização de danos 
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). DESACOLHIDO O PLEITO DO BANCO 
DO BRASIL E PARCIALMENTE ACOLHIDO O PEDIDO DE FLORISBELA OLI-
VEIRA ROCHA. DO NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
A exigência de produção de prova negativa pelo consumidor imprime desiquilíbrio na 
relação estabelecida pelas partes, o que justifica a inversão do ônus da prova a fim de 
readequar a desigualdade casuística apresentada e corrigir eventuais injustiças. NÃO 
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATE-
RIAIS. Comprovado os danos materiais através do extrato da operação n.º 855228413 
(empréstimo - CDC), constando a data do contrato em 12.08.2015; o valor do financia-
mento: R$ 1.596,18; Prestações mensais: R$ 77,19; quantidade de prestações: 96; ven-
cimento da operação em 24/08/2023 e o cronograma dos descontos (fls. 25/27), assim 
como, extratos da conta corrente que comprovam os descontos no valor de R$ 77,19 
(fls. 119 e 122). INACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCESSI-
VOS. O percentual arbitrado em 10% do montante da condenação, encontra-se propor-
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cional e adequado ao presente caso, atendendo os pressupostos previstos no art. 85, § 
2º, do CPC. DESACOLHIMENTO. APELO DE FLORISBELA OLIVEIRA ROCHA.  
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR 
DA CAUSA. O percentual arbitrado encontra-se proporcional e adequado ao presente 
caso, atendendo os pressupostos previstos no art. 85, § 2º, do CPC. INACOLHIMEN-
TO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do BANCO DO 
BRASIL S/A CONHECIDO PARCIALMENTE, REJEITADA a preliminar de 
impugnação ao pedido de justiça gratuita, e na parte CONHECIDA, IMPROVI-
DO, e quanto ao recurso de FLORISBELA OLIVEIRA ROCHA, CONHECIDO 
E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0508654-96.2016.8.05.0274, da Co-

marca de Vitória da Conquista-BA, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos, Banco 
do Brasil S/A e Florisbela Oliveira Rocha.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em Relação ao do Recurso do BANCO DO BRA-
SIL S/A, dele, CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR a preliminar de impugnação ao pe-
dido de justiça gratuita, e na parte CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e quanto ao 
recurso de FLORISBELA OLIVEIRA ROCHA, CONHECÊ-LO E LHE DAR PROVIMENTO 
PARCIAL, reformando a sentença, apenas, para majorar a indenização por danos morais, manten-
do-a pelos seus demais termos.

RELATÓRIO
Cuida-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas pelo Banco do Brasil S/A e por Flo-

risbela Oliveira Rocha em face da sentença proferida em audiência realizada no dia 22.11.2018 
(fls.129/130), pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos Relativos de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de 
Vitória da Conquista, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n.º 0508654-
96.2016.8.05.0274, ajuizada por Florisbela Oliveira Rocha contra o Banco do Brasil S/A, que julgo par-
cialmente procedente o pedido com as seguintes determinações: a) declarar a nulidade do contrato 
de empréstimo questionado na inicial, número 855228413; b) determinar a devolução dos valores 
descontados na aposentadoria da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada 
desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) Condenar o réu a pagar à 
autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente 
pelo INPC a partir da presente data e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro 
desconto indevido na aposentadoria da autora; d) determinar que a autora restitua à ré o montante 
do empréstimo, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC a contar da data em que 
foi depositado na sua conta e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da 
ação, permitindo a compensação com os valores que a autora tem a receber.

Em suas razões (fls. 134/147) o Banco do Brasil S/A, inicialmente, requereu o juízo de retrata-
ção do Juiz a quo, com fulcro no art. 485, § 7º, do CPC.

Suscitou as seguintes preliminares: a) Impugnação ao pedido de justiça gratuita; b) Inép-
cia da petição inicial.

No mérito, sustenta as seguintes teses: a) ausência de responsabilidade por culpa exclusiva 
de terceiro; b) impossibilidade de declaração de inexistência de débito; c) ausência dos requisitos 
caracterizadores da responsabilidade civil; d) excessividade do valor arbitrado a título de danos 
morais; e) ausência do dever de indenizar por danos materiais; f) do não cabimento de inversão 
do ônus da prova; g) fixação excessiva de honorários sucumbenciais.
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Enfim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar impro-
cedente os pedidos autorais.

Florisbela Oliveira Rocha, também, apelou, às fls. 148/155, defendendo a majoração da in-
denização dos danos morais e pelo arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da causa.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram as contrarrazões (certidão de fl.158).
Os autos foram remetidos à Segunda Instância, e uma vez distribuídos a Quarta Câmara Cível, 

coube-me, por sorteio, a relatoria do feito.
Elaborado o voto, devolvo-os à Secretaria da Câmara, com o presente relatório, nos termos do 

art. 931 do CPC, ao tempo em que solicito dia para julgamento.

VOTO
As presentes Apelações preenchem os pressupostos recursais intrínsecos, quais sejam: cabi-

mento, legitimidade e interesse recursal.
De igual maneira, possuem os pressupostos extrínsecos: regularidade formal, tempestivi-

dade e inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, merecendo, portanto, 
ser conhecidos.

Destarte, deles conheço e passo a analisa-los.
No presente caso, Florisbela Oliveira Rocha ajuizou em face do Banco do Brasil S/A, a Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito de Relação Jurídica c/c Indenização por danos morais e mate-
riais, asseverando haver o demandado, efetuado descontos de forma indevida na sua conta corrente, 
por força de suposto contrato de empréstimo de n.º 855228413.

O cerne da questão gira em torno da existência ou não de negócio jurídico celebrado entre as 
partes e sua inadimplência, a justificar os descontos.

Pois bem. Passo à análise dos fundamentos dos apelos.
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

I. PRELIMINARES
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
O recorrente aduz que inexiste nos autos prova que ateste a verossimilhança da pretensão 

da apelada.
Enfrentando esta preliminar, o Magistrado a quo consignou “que o comprovante de rendimen-

to acostado aos autos é plenamente compatível com o deferimento do benefício em questão.
Observa-se que a parte Apelada, patrocinada pela Defensoria Pública, comprovou a sua con-

dição de hipossuficiência econômica através dos contracheques de fls. 18/20, por outro lado, na im-
pugnação, a prova da suficiência financeira é ônus do impugnante (art. 7º da Lei n.º 1.060/50), o que 
não demonstrou no presente caso.

Portanto, rejeita-se a preambular ventilada.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
O Apelante sustenta a inépcia da inicial, pois a parte Apelada, apenas, alegou, não demons-

trando efetivamente ter havido falha da prestação de serviços.
Verifica-se que o argumento não foi ventilado na peça contestacional (fls. 48/66), tampouco 

enfrentado em sentença, de modo a caracterizar, neste momento, inovação recursal.
Razão pela qual, o recurso, neste ponto, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de 

instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
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II. MÉRITO
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO
O Banco Apelante afirma que não praticou qualquer conduta imprópria, sendo a cobrança devida.
O caso será analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ 

(O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).
A parte autora/apelada afirmou que é titular da conta corrente n.º 92.827-5, da Agência n.º 

0188-0, do Banco do Brasil, onde recebe seus proventos de aposentadoria, no entanto, em agosto de 
2016, percebeu que havia um saldo no valor de R$ 1.500,00, vindo a sacar por acreditar que corres-
ponderia a um saldo de diferenças salariais. Todavia, foi surpreendida, em setembro de 2016, com 
descontos em sua conta corrente, de parcelas mensais de R$ 77,19, pelo período de 24.09.2015 a 
24.08.2023, referente a um suposto contrato de empréstimo n.º 855228413.

Para corroborar as suas alegações, juntou o extrato da operação n.º 855228413 (empréstimo - 
CDC), constando a data do contrato em 12.08.2015; o valor do financiamento: R$ 1.596,18; Prestações 
mensais: R$ 77,19; quantidade de prestações: 96; vencimento da operação em 24/08/2023 e o crono-
grama dos descontos (fls. 25/27), assim como, extratos da conta corrente que comprovam os descontos 
no valor de R$ 77,19 (fls. 119 e 122).

Considerando a negativa de contratação pela parte autora, bem como a inversão do ônus da 
prova, aplicado pelo Magistrado a quo, caberia ao Banco provar a existência da relação contratual 
específica para o empréstimo, aqui discutido, a fim de legitimar os descontos na conta corrente da 
autora, o que, não ocorreu no presente caso.

Com efeito, decorre-se logicamente a declaração de inexistência do negócio jurídico, resultan-
do no dever do Banco de indenizar a parte apelada pelos danos decorrentes dessa inexistência, pois os 
descontos mensais de numerários do benefício previdenciário foram indevidos.

Assim, não podendo ser acolhido o fundamento ora examinado porque o apelante não logrou 
êxito em comprovar fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme o 
disposto no art. 373, II, do CPC.

Pretensão inacolhida, por conseguinte.

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
O Apelante alega que se a parte apelada sofreu algum tipo de dano, foi pela realização de ope-

rações fraudulentas, que, por si só, afasta a alegada ocorrência de negligência.
Insubsistente a alegação de excludente de responsabilidade do apelante, porquanto o Supe-

rior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.197.929/PR, submetido ao rito dos recursos repe-
titivos, firmou entendimento no sentido de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra instituições 
financeiras, que resultem danos a terceiros ou a correntistas, não representa excludente de respon-
sabilidade civil, na medida em que se trata de risco da atividade, caracterizando o fortuito interno.

Inclusive, tal orientação ensejou a súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, o argumento não deve prosperar.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recorrente alega inexistência de ato ilícito, uma vez que, não houve falha na prestação de 

seus serviços, também, não ficou comprovado o dano, bem como não há nexo de causalidade, consi-
derando que não contribuiu para o evento subjacente.
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O caso em tela se trata de relação consumerista, seguindo os ditames dos arts. 2.º e 3.º do Có-
digo de Proteção e Defesa do Consumidor.

Assim sendo, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é imperiosa, conforme 
dispõe o art. 14, do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Como visto, o banco teve uma conduta gravosa ao proceder desconto na conta corrente da 
consumidora/apelada, em virtude de contrato de empréstimo que não se fez prova, restando, assim, 
demonstrado o nexo de causalidade entre a sua conduta abusiva e os danos sofridos, que ultrapassam 
os meros dissabores, como bem pontuou o Magistrado a quo:

“a ocorrência de fraude na contratação com o desconto nos proventos da demandante constitui conduta 
que ultrapassa a mera questão do dissabor. A incidência de tais descontos na aposentadoria da autora, 
que já é de pequena monta, traz prejuízos que devem ser reparados na seara imaterial”

Assim, existentes os requisitos da responsabilidade, não deve ser acolhido tal argumento, 
ficando responsável a parte apelante pelos danos sofridos pela parte apelada, até porque, pela teoria 
do risco empresarial, o Banco assume os ônus e perigos inerentes ao exercício de atividade lucrativa.

Requerimento que se desacolhe.
EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
Essa alegação será decidida conjuntamente com o pedido da autora/apelante, que pretende a 

sua majoração, em razão da sua natureza.
Aduz o recorrente, que o valor arbitrado a título de danos morais foi excessivo, pugnando pelo arbi-

tramento da quantia indenizatória de forma moderada, proporcional e razoável às peculiaridades do feito.
A recorrente requer a condenação por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).
O Juiz a quo condenou “o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da presente data e com juros 
de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto indevido na aposentadoria da autora”.

O dano moral, na hipótese dos autos, decorre da falha na prestação de serviços, diante de 
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por empresa de grande porte, para a qual 
a fixação em valores reduzidos não representaria efetivo desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

Decidindo a questão, considerando que a indenização deve ser equitativa ao dano sofrido pela 
parte apelada, que ultrapassou o mero dissabor, bem como que o patamar estabelecido na sentença 
está abaixo da média, em casos similares, majoro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), reformando, neste 
ponto, a sentença, resultando a indenização de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, fica desacolhido o pedido do réu/apelante e acolhida em parte a pretensão da au-
tora/apelante.

DO NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Sustenta o recorrente o não cabimento de inversão do ônus da prova, por falta de fundamen-

tação legal;
Milita em favor da parte apelada, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, III, do CDC, 

nos seguintes termos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(…)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
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favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hi-
possuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”;

Assim, a exigência de produção de prova negativa pelo consumidor imprime desiquilíbrio na 
relação estabelecida pelas partes, o que justifica a inversão do ônus da prova a fim de readequar a 
desigualdade casuística apresentada e corrigir eventuais injustiças.

Portanto, não dever prevalecer o argumento do recorrente.

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS
Afirma o recorrente que a parte recorrida traz alegações genéricas e sem qualquer base 

probatória.
Em relação ao dano material, o Magistrado a quo  determinou a devolução dos valores descontados 

na aposentadoria da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de 
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, que serão compensados do valor de R$ 1.500,00, montante 
do empréstimo a ser restituído pela autora à ré, corrigido pelo INPC a contar da data em que foi depositado 
na conta corrente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação.

Como já dito, o recorrente teve uma conduta gravosa, ilícita que descontou de forma indevida 
numerários da conta corrente da parte Apelada.

Para corroborar suas alegações, a parte Apelada/autora juntou o extrato da operação n.º 
855228413 (empréstimo - CDC), constando a data do contrato em 12.08.2015; o valor do financiamen-
to: R$ 1.596,18; Prestações mensais: R$ 77,19; quantidade de prestações: 96; vencimento da operação 
em 24/08/2023 e o cronograma dos descontos (fls. 25/27), assim como, extratos da conta corrente que 
comprovam os descontos no valor de R$ 77,19 (fls. 119 e 122).

Portanto, razão não assiste ao recorrente.

FIXAÇÃO EXCESSIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
Aduz o recorrente que os honorários sucumbenciais foram excessivos, considerando a ausên-

cia de complexidade da causa.
O Magistrado a quo, considerando que a autora decaiu de parcela mínima do pedido, conde-

nou o demandado/apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários sucumbenciais em 
10% do montante da condenação.

Também, não assiste razão ao recorrente, pois o percentual arbitrado encontra-se proporcional 
e adequado ao presente caso, atendendo os pressupostos previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

APELAÇÃO DE FLORISBELA OLIVEIRA ROCHA
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
A recorrente pleiteia o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa.
Como já dito, o percentual arbitrado encontra-se proporcional e adequado ao presente 

caso, atendendo os pressupostos previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
Tendo em vista que a autora/apelante decaiu no mínimo, ficando sucumbente o réu/apelante, 

majoro em 5% (cinco por cento) os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.
Diante do exposto, voto no sentido de, em Relação do Recurso do BANCO DO BRASIL 

S/A, dele CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR a preliminar de impugnação ao pedido 
de justiça gratuita, e na parte CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e quanto ao recurso 
de FLORISBELA OLIVEIRA ROCHA, CONHECÊ-LO E LHE DAR PROVIMENTO PAR-
CIAL, reformando a sentença, apenas, para majorar a indenização por danos morais, mantendo-a 
pelos seus demais termos.
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(TJBA – Apelação nº 0301353-87.2013.805.0080. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Ma-
ria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Julgado em 05/03/2018)

RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. 
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO 
DOS DESCONTOS MENSAIS. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE 
A RENDA MENSAL BRUTA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLEN-
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÉBITO EM MONTANTE INFERIOR 
AO TETO ESTABELECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE 
ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHE-
CIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I. No mérito propriamente dito, verifica-se que se trata de ação revisional de redefini-
ção de desconto de margem consignável que busca restringir os descontos referentes 
ao empréstimo consignado concedido em favor da consumidora para o percentual 
equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da demandante.
II. Da detida análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a autora per-
cebe mensalmente a renda bruta equivalente ao montante de R$ 6.628,16 (seis mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos). O empréstimo consignado firmado 
entre os litigantes debita, mensalmente, um montante equivalente a R$ 1.564,98 (mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) no contracheque da 
autora. Logo, não resta dúvida sobre a licitude dos débitos promovidos, uma vez que o 
valor máximo que poderia ser debitado é o montante de R$ 1.988,45 (mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) 
sobre os rendimentos brutos do consumidor.
III. Assim, não demonstrada a abusividade, pois não restou extrapolado o limite legal 
de descontos em folha de pagamento, imperiosa a manutenção dos descontos na forma 
originalmente contratada.
IV. Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a 
sentença recorrida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a 
sua exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em 
favor da autora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0301353-87.2013.805.0080, da 

Feira de Santana, em que são apelante e apelado, respectivamente, JACIARA DE LIMA ALMEIDA 
e a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos 
motivos adiante expendidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória proposta por JACIARA DE LIMA ALMEIDA em desfavor da 

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, objetivando a declaração de suspensão 
definitiva dos contratos de mútuo contraído com a ré pelo tempo que comprometer mais do que 30% 
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos da requerente.

Adota-se como próprio o relatório da sentença recorrida constante das fls. 184/186, acrescen-
tando que o eminente Magistrado Singular, Antônio de Pádua de Alencar, julgou improcedentes os 
pedidos iniciais.
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Inconformada, recorreu a autora com razões de fls. 189/202, alegou que “ficou devidamente 
comprovado os descontos correspondentes ao empréstimo firmado com a apelada ultrapassava o 
percentual de 30% dos rendimentos líquidos da apelante, o que fere o princípio da dignidade humana 
ante a natureza alimentar do salário.”

Salientou, ademais, que “os débitos em conta dos trabalhadores realizados por instituição 
bancária, em razão de empréstimo, devem se limitar, como estabelece a legislação, ao total de 30% 
(trinta por cento) do salário líquido. Logo, se o desconto é efetuado na conta em que a apelante rece-
be seus proventos, este também deve ser limitado ao percentual de 30% (trinta por cento).”

Diante de tais considerações, pugnou pelo conhecimento e recebimento do recurso para que, 
ao final, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às fls. 205/214, refutando os ar-
gumentos da recorrente e pugnando pelo improvimento do recurso.

VOTO
Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Inicialmente, cumpre destacar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consu-

midor às instituições financeiras, conforme se extrai da súmula 297 do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça que dispõe:

Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No presente caso, tem-se que restou configurada a relação de consumo, haja vista que a ins-
tituição financeira apelada forneceu empréstimo pessoal à demandante que o utilizou em benefício 
próprio, configurando assim, a situação prevista no art. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito propriamente dito, verifica-se que se trata de ação revisional de redefinição de des-
conto de margem consignável que busca restringir os descontos referentes ao empréstimo consignado 
concedido em favor da consumidora para o percentual equivalente a 30% (trinta por cento) da remu-
neração líquida da demandante.

Da detida análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a autora percebe mensalmente 
a renda bruta equivalente ao montante de R$ 6.628,16 (seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis 
centavos). O empréstimo consignado firmado entre os litigantes debita, mensalmente, um montante equi-
valente a R$ 1.564,98 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) no contracheque 
da autora. Logo, não resta dúvida sobre a licitude dos débitos promovidos, uma vez que o valor máximo 
que poderia ser debitado é o montante de R$ 1.988,45 (mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e 
cinco centavos), equivalente a 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos do consumidor.

Sobre o tema, traz-se à baila o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de 
Justiça que dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RE-
CURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE 
EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO  ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMEN-
TO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SUMU-
LA Nº 7 DO  STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECE-
DENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado  Administrativo nº 2 
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos  interpostos com fundamento no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça.
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2. Inexiste omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação  jurisdicional no acórdão se a 
matéria posta em debate foi devidamente enfrentada pela Corte local, que emitiu pronunciamento de 
forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte autora.
3. Inocorrência de julgamento extra petita quando o órgão julgador não  violou os limites objetivos da 
pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado.
4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e 
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com  desconto em folha de pagamento devem limitar-se 
a 30% da remuneração. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (STJ – 3ª Turma, AgRg no AREsp n°. 647042/SC, Rel. Min. Moura 
Ribeiro, julgado em 21.09.2017, publicado em 04.10.2017).

Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DES-
CONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMU-
NERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Cor-
te Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial nº 728.563/RS, da 
relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o 
desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, 
porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, 
de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da Segunda Seção, enten-
dendo-se, todavia, que os descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração 
bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp n°. 66002/RS, Rel. Min. Raul 
Araújo, julgado em 21.08.2014, publicado em 24.09.2014).

Assim, não demonstrada a abusividade, pois não restou extrapolado o limite legal de descontos 
em folha de pagamento, imperiosa a manutenção dos descontos na forma originalmente contratada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a senten-
ça recorrida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício 
da assistência judiciária gratuita deferida em favor da autora.

*****

(TJBA – Apelação nº 0502156-50.2014.8.05.0113. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Moacyr 
Montenegro Souto, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE 
VEÍCULO. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZA-
ÇÃO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. CAUSA DETERMINANTE DO 
ACIDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APE-
LAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a embriaguez do segurado, 
por si só, não exime o segurador do pagamento da indenização, sendo necessária a 
comprovação de que a ingestão de álcool foi determinante para o agravamento do risco 
e ocorrência do sinistro.
2. Na hipótese dos autos, com base na prova dos autos, concluiu-se que o condutor do veí-
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culo estava embriagado no momento do sinistro, sendo determinante essa condição para o 
agravamento do risco e ocorrência do acidente. Ademais, não existem elementos que com-
provem que o fato decorreu de outras causas, não imputáveis, exclusivamente, ao condutor 
do veículo. Art. 768 do CC/2002. Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0502156-50.2014.8.05.0113, em que 

figuram como apelante ARMENIO SANTANA PEREIRA e como apelado Porto Seguro Compa-
nhia de Seguros Gerais.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório 
e voto do Relator:

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta por ARMÊNIO SANTANA PEREIRA em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com o objetivo de reformar a sentença de fls. 104/107 
proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de 
Itabuna, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I do CPC.

Adoto o relatório da sentença recorrida, acrescentando que, irresignado, o autor recorreu, 
aduzindo que o Magistrado de piso utilizou-se de documento produzido exclusivamente pela recor-
rida, que não demonstrou, por meio de documentação idônea a existência da cláusula excludente do 
seguro contratado. Afirma que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a embriaguez e o 
sinistro ocorrido, nem mesmo que o recorrente tenha agravado intencionalmente o risco do objeto do 
contrato. Requer o provimento do Apelo.

Contrarrazões às fls. 124/131, pugnando pelo improvimento do Apelo.
Recurso próprio, tempestivo, dispensado o preparo por ser o apelante beneficiário da jus-

tiça gratuita.

VOTO
Como visto, trata-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença de 

fls. 104/107 proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cível e Comerciais de 
Itabuna, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, inciso I do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa de pagamento de indenização securitária de veícu-
lo, conduzido por motorista em estado de embriaguez no momento do sinistro, que levou à perda total 
do automóvel segurado.

Nos termos da cláusula 6.1.4 “d” do contrato firmado entre as partes, a seguradora isenta-se 
de qualquer obrigação decorrente da apólice se o veículo segurado estiver sendo dirigido por pessoa 
que esteja sob ação de álcool.

Como cediço, o CC/2002, ao tratar da matéria, em seu art. 768, dispõe que “O segurado per-
derá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido 
de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento da indenização, 
sendo necessária a comprovação de que a ingestão de álcool foi determinante para o agravamento do 
risco e ocorrência do sinistro. Vejamos:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. 
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais 
e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que o condutor do 
veículo estava embriagado no momento do sinistro, sendo determinante essa condição para o agrava-
mento do risco e para a ocorrência do acidente de trânsito. Alterar esse entendimento é inviável em 
recurso especial.
3. Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele 
deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado.
4. “O agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na 
direção do veículo; também abrange os condutores principais (familiares, empregados e prepostos), 
e envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância e o dever de 
escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato. Precedentes” (AgInt no REsp n.1.664.910/
PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, 
DJe 18/12/2017).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1220990/SP, Rel. Ministro 
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

In casu, verifica-se que o condutor do veículo, filho do apelante/proprietário, envolveu-se em 
acidente automobilístico, capotando o carro em pista reta, em boas condições de tráfego, havendo 
perda total do veículo, sem que tenha colidido com outro automóvel ou obstáculo.

 Dos documentos adunados, constata-se no Termo de Depoimento do Condutor que, embora 
tenha se recusado a submeter-se ao teste do bafômetro, o “estado de embriaguez do motorista era 
visível visto que o cidadão estava com os olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio, dispersivo e 
apresentava um forte cheiro de álcool no hálito, chegando a admitir, naquele momento, que teria 
ingerido álcool no bairro do Solabrinho” (fl. 16). Da mesma forma, do auto de prisão em infração (fl. 
17) têm-se que o condutor foi denunciado pelo delito tipificado no art. 306 do CTB, que consiste em 
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool 
ou de outra substância psicoativa que determine dependência.”

 Vale destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Todavia essa 
presunção é relativa e, não elidida pelo autor, demonstrando e comprovando as alegações contidas na 
inicial, obterá como resultado a improcedência de seu pedido, como no caso dos autos.

 Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo a 
sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0002135-74.2013.8.05.0208. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em  05/08/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO A 
TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO, SEGURO DE VEÍCU-
LO.   OCORRÊNCIA DE SINISTRO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO E ÓBITO 
DO CONDUTOR, CÔNJUGE DA POSTULANTE/SEGURADA, INDICADO NA 
APÓLICE PRINCIPAL CONDUTOR.  CELEBRAÇÃO DO CONTRATO SEM 
EXIGÊNCIA  DE  CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH  DO PRIN-
CIPAL CONDUTOR INDICADO NA APÓLICE.  PROCEDÊNCIA PARCIAL.   
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DE-
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FESA EMBASADA EM EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA CONCERNENTE 
AOS DADOS FORNECIDOS POR SEGURADA.   CONTRATO  DE SEGURO 
ENTRE LITIGANTES SEM EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PRINCIPAL 
CONDUTOR INDICADO NA APÓLICE.    INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRA-
ÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 
DENEGAÇÃO INJUSTIFICADA.   SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂN-
CIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AU TOS E LEGISLAÇÃO EM 
VIGOR.  IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.  RECURSO  IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL  N.º  0002135-

74.2013.8.05.0208, da comarca de REMANSO, em que figuram  apelante MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A. e apelada, LÉIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, sem  divergência de votos, negar provimento ao recurso.  

RELATÓRIO
A sentença de fls. 146/151,  adotado o relatório, declara a extinção do processo com resolução 

de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e julga parcialmente procedente “ação de cobrança 
c/c indenização por dano material e moral” movida  por LEIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS 
em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.,  condenando  a demandada ao pagamento de R$ 
26.399,00 (vinte e seis mil trezentos e noventa e nove reais) à postulante, a título de indenização 
securitária por sinistro ocorrido no veículo “VW/FOX 1.0 GTI, COR PRETA, ANO FABRI-
CAÇÃO 2010 E ANO/MODELO 2011, PLACA NUT 3377, CHASSI 9BWAA05Z7B4039226”  
correspondente a 100% (cem por cento) do valor do veículo segurado, consoante tabela FIPE, à época 
da liquidação do sinistro (outubro de 2012), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, concluindo por  improcedência dos pe-
didos de indenização a título de danos morais e materiais, reconhecendo a existência de sucumbência 
recíproca, determinando  à demandada  pagar honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação e  metade das custas processuais e à demandante pagar metade das cus-
tas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte demandada, equivalentes a R$ 2.000,00 
(dois mil reais), suspendendo a exigibilidade do pagamento por parte autora enquanto beneficiária de 
assistência judiciária gratuita.

A oposição exitosa de embargos declaratórios por demandada, fls. 154/155v,167/168, resultou 
na alteração do julgado, a suprir omissão concernente a “transferência dos SALVADOS”, concluindo 
por existência de  direito da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. à transferência dos 
“SALVADOS”, impondo à parte autora a entrega do que for necessário para viabilizar a transferência, 
após  recebimento da indenização securitária.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., representada, interpõe recurso de apelação preparado, 
fls. 170/176, visando  reforma da sentença a julgar  improcedente a ação.   Alega, em síntese, cele-
bração de contrato de seguro de veículo “VW/FOX 1.0 GTI, COR PRETA, ANO FABRICAÇÃO 
2010 E ANO/MODELO 2011, PLACA NUT 3377, CHASSI 9BWAA05Z7B4039226”, entre LÉIA 
MARIA OLIVEIRA DE JESUS, ora apelada, e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., em 13 de 
outubro de 2010, proposta nº 31131064127074718, com vigência a partir de 13 de outubro de 2010 
até 13 de outubro de 2011, posteriormente objeto de renovação, apólice nº 623313748000034531, com 
vigência  até 13 de outubro de 2012,  fls. 64/66 e verso; ocorrência de sinistro em 02 de outubro de 
2012 no Município de Remanso/Estado da Bahia, momento em que o veículo era conduzido por Sr. 
JOSÉ NIVALDO DE JESUS, cônjuge da postulante/segurada, consoante boletim de acidente de 
trânsito exibido às fls. 32/33, acarretando óbito do condutor e  perda total do bem segurado; negativa 
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justificada de pagamento da cobertura securitária sob fundamento de ausência de apresentação de 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH por condutor Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS (falecido 
em 02 de outubro de 2012, certidão de óbito exibida, fl. 21), indicado na apólice como  condutor 
principal.  Aduz, ainda, sobre inexistência de indispensável Carteira Nacional de Habilitação do 
condutor do veículo, Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, cônjuge da demandante, ora apelada, fato 
confessado na petição inicial, inviabilizando pagamento da indenização securitária por agravamento 
do risco assumido por de cujus, na forma do art. 768, do Código Civil;  perda do direito  a cobertura 
securitária expressamente prevista nas condições gerais do contrato firmado entre partes litigantes, 
constando no Contrato de Seguro em tela, item “PERDA DE DIREITO”, a exclusão de cobertura para 
prejuízos se o veículo segurado “for dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua 
habilitação legal e apropriada para conduzi-lo e/ou quanto esta estiver suspensa e/ou cassada ou 
quando o exame médico estiver vencido e não puder ser renovado”;  ocorrência de crime tipificado 
no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro/CTB – Lei nº 9.503/1997, independente de existência ou 
não de nexo de causalidade, ensejando a reforma da sentença guerreada, restando patente a inexis-
tência do dever contratual de indenizar a demandante. Ressalta, ainda, inexistência de comprovação 
de danos materiais, porquanto sem demonstração de nexo de causalidade entre os prejuízos alegados 
e o ato supostamente causador do dano, inobservando o quanto estabelecido no art. 373, I, do CPC. 
Requer, o provimento do recurso e a improcedência da ação.

Inobstante intimada a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certi-
dão de fl. 185.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Não assiste razão a recorrente.
Trata-se de “ação de procedimento ordinário de cobrança de seguro veicular c/c indeni-

zação a título de dano moral e material” ajuizada por LÉIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS em 
face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A..  

A postulante alega celebração de contrato de seguro de veículo “VW/FOX 1.0 GTI, COR 
PRETA, ANO FABRICAÇÃO 2010 E ANO/MODELO 2011, PLACA NUT 3377, CHAS-
SI 9BWAA05Z7B4039226”( fl. 27), entre os litigantes, em 13 de outubro de 2010, proposta nº 
31131064127074718, com vigência a partir de 13 de outubro de 2010 até 13 de outubro de 2011, poste-
riormente objeto de renovação, apólice nº 623313748000034531, com vigência  até 13 de outubro de 
2012,  tendo indicado como principal condutor seu cônjuge Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, sem 
que lhe fosse exigido a apresentação de CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO/CNH, con-
soante se infere do contrato exibido às fls. 28/31; ocorrência de sinistro em 02 de outubro de 2012, 
no Município de Remanso/Estado da Bahia, momento em que o veículo era conduzido por seu marido 
Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, estando também no veículo com seu filho menor no momento 
do acidente, consoante boletim de acidente de trânsito exibido às fls. 32/35 e verso, acarretando óbito 
do seu marido e condutor, além da perda total do bem segurado, consoante atestado de óbito exibido 
à fl. 21; negativa injustificada de pagamento da cobertura securitária sob fundamento de ausência de 
apresentação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH por  seu falecido marido  Sr. JOSÉ NIVAL-
DO DE JESUS, indicado na apólice como  condutor principal, consoante correspondência de fl. 36. 
Aduz, ainda, que no momento da contratação do seguro em tela, não foi exigida a carteira de habili-
tação do seu marido Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, indicado como principal condutor, consoante 
se infere no contrato exibido(fl. 28), constando em branco o campo concernente a CNH. (FLS. 02/13)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. pretende eximir-se do pagamento do valor da indeni-
zação pleiteada por segurada LÉIA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, ora apelada,  ao argumento 
de que o de cujus Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, indicado  condutor principal na apólice sub exa-
mine, não possuia carteira Nacional de Habilitação, existindo cláusula restritiva de direito claramente 
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expressa no contrato firmado entre partes litigantes, no sentido de que a condução de veículo por 
pessoa sem habilitação agrava o risco do contrato e exclui o dever de indenizar.

A controvérsia consiste na análise da obrigatoriedade ou não de cobertura pela seguradora 
demandada, do sinistro ocorrido em veículo segurado, conduzido por motorista sem habilitação, in-
dicado na apólice  principal condutor.

In casu o contrato de seguro sub examine refere-se ao veículo marca  “VW/FOX 1.0 GTI, 
COR PRETA, ANO FABRICAÇÃO 2010 E ANO/MODELO 2011, PLACA NUT 3377, CHASSI 
9BWAA05Z7B4039226”( fl. 27), firmado entre litigantes em 13 de outubro de 2010, proposta nº 
31131064127074718, com vigência a partir de 13 de outubro de 2010 até 13 de outubro de 2011, poste-
riormente objeto de renovação, apólice nº 623313748000034531, com vigência  até 13 de outubro de 
2012,  constando como principal condutor Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, cônjuge da segurada/
postulante, sem que lhe fosse exigido a apresentação de CARTEIRA NACIONAL DE HABILI-
TAÇÃO/CNH, consoante se infere do contrato exibido às fls. 28/31; sinistrado na estrada BA 210, 
em 02 de outubro de 2012, por volta das 12:50 h, conduzido por cônjuge da postulante/segurada, ora 
apelada, Sr. JOSÉ NIVALDO DE JESUS, indicado como condutor principal na apólice sub exa-
mine, acarretando perda total do veículo e morte do condutor.

O  referido contrato de seguro, regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, foi 
firmado com objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrência de 
evento danoso decorrente daqueles riscos expressamente previstos na apólice, mediante  paga-
mento do respectivo prêmio. A norma citada prevê o pagamento de prêmio ao segurador, cuja 
contraprestação deste será a de indenizar o segurado na hipótese de ocorrer acontecimento dano-
so incerto, mas possível de se verificar. Acerca do assunto, os ensinamentos de Cavalieri Filho: 
“Três são os elementos essenciais do seguro – o risco, a mutualidade e a boa-fé –, elementos, 
estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, ‘trilogia’, uma espécie de santíssima trin-
dade. Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, 
mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base 
fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem segu-
ro, em qualquer das suas modalidades – seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis 
etc. –, porque estão expostas a risco.(...) Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o 
segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de 
pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se 
materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as conseqüências econômicas do 
risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.”

Em se tratando de contrato de seguro a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se 
ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado ou, ainda, que a negativa lastrei-se em prévia ciência 
do segurado acerca das restrições impostas no contrato.  O risco é o perigo, é a possibilidade de dano 
decorrente de acontecimento futuro e possível, pois onde não houver risco não haverá seguro, razão 
pela qual deve prevalecer o elemento essencial do contrato em observância ao princípio da boa-fé, o 
qual possui expressa previsão no Código Civil, dada sua importância, in verbis:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do con-
trato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e de-
clarações a ele concernentes.”

A doutrina de Sergio Cavalieri Filho assim valora o princípio da boa-fé nas relações securitá-
rias, in verbis: “Chegamos, finalmente, ao terceiro e mais importante elemento do seguro – a boa-fé 
-, que é também o seu elemento jurídico. Risco e mutualismo jamais andarão juntos sem a boa-fé. 
Onde não houver boa-fé o seguro se torna impraticável. Se nos fosse possível usar uma imagem, 
diríamos que a boa-fé é a alma do contrato de seguro, o seu verdadeiro sopro de vida.”
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No caso sub examine, após abertura de sinistro, a seguradora demandada, ora apelada, negou 
a cobertura securitária sob fundamento de que após investigação dos fatos fora constatado que o 
condutor do veículo Sr. José Nivaldo de Jesus, esposo da segurada/postulante, indicado no contrato 
“principal condutor” sequer possuía Carteira Nacional de Habilitação – CNH (fl. 36).  Evidente-
mente se o segurado, ao formular a proposta de contratação, sonega informações imprescindíveis à 
avaliação do risco e à fixação do prêmio, resta caracterizada a hipótese prevista no art. 766 do Código 
Civil, isentando a seguradora de sua contraprestação, porquanto a boa fé das partes é essencial ao 
contrato de seguro.

No entanto, no caso em comento, ao contrário do que alega a seguradora apelante as provas 
produzidas são suficientes para demonstrar a inexistência de má-fé da segurada, ora apelada eis que, 
em momento algum informou à seguradora que seu marido, principal condutor do veículo,  possuía 
CNH – Carteira Nacional de Habilitação. Infere-se dos contratos exibidos por postulante e seguradora 
(fls. 28/30, fls. 64/66 e verso e fls. 95 e verso), indicação do Sr. José Nivaldo de Jesus, como princi-
pal condutor, inexistindo preenchimento no campo concernente a CNH, constando a informação de 
“DESCONSIDERADO” com relação ao tempo de habilitação, evidenciando aceitação da proposta 
por seguradora, inclusive ocorrência de renovação da apólice nas mesmas condições. A segurada não 
foi noticiada quer pela Corretora quer pela Seguradora, que o seguro só poderia ser contratado e reno-
vado se seu marido fosse habilitado, não havendo que se falar em falsidade e/ou divergência de dados 
e/ou ocorrência de fraude por segurada. In casu restou evidenciado que no momento da contratação 
do seguro a segurada prestou informação condizente com a realidade. Outrossim tais informações são 
utilizadas para análise do perfil do cliente e risco coberto e, por essa razão influencia também no valor 
do prêmio a ser pago pelo cliente. Nesse contexto registre-se que a informação inexata das partes pode 
gerar presunção de aumento de risco de sinistro  dependendo entretanto de comprovação de que efeti-
vamente existiu e, ainda, que teve influência no dano resultante, hipótese não evidenciada nos autos. O 
exame dos autos evidencia inexistência de elementos comprobatórios de alegada má-fé na contratação 
do seguro em tela, não se podendo reputar omisso e/ou inverídico o perfil declarado na apólice.  

Inacolhível mero e  irrelevante argumento exposto por recorrente  porquanto celebrou o con-
trato de seguro sub examine sem ressalvas, tendo inclusive efetivado a renovação do contrato nas 
mesmas condições, conforme documentos exibidos, consoante asseverado na sentença guerreada (fls. 
146/151), in verbis: “(...)” In casu, para que houvesse a perda do direito à indenização, a parte ré 
deveria comprovar que o autor agiu com má-fé no momento da contratação do seguro, prestando 
informações falsas e que tal fato agravou o risco. No entanto, no caso em tela, o autor comprovou 
que não omitiu qualquer dado essencial da seguradora, tendo informado que o principal condutor 
do veículo seria Sr. José Nivaldo de Jesus. Em momento algum, a seguradora exigiu comprovação de 
que o mesmo seria habilitado, aceitando firmar o contrato com a requerente, sem qualquer ressalva. 
Assim, entendo que a seguradora não pode se utilizar de seu próprio descuido no momento em que 
firmou o contrato, não não exigir comprovação de que o principal condutor do veículo segurado se-
ria pessoa habilitada, para se eximir do pagamento da indenização pela perda total do veículo segu-
rado. “(...)” No presente caso, verifica-se que o sinistro ocorreu após o condutor perder o controle do 
veículo, logo após ser alvejado por tiros em uma tentativa de assalto. Portanto, o fato de o motorista 
não ter carteira de habilitação em nada contribuiu para o agravamento do risco. Destarte, restou 
demonstrada a obrigação da demandada arcar com o pagamento da indenização nos termos e limites 
da apólice contratada, ou seja, indenização no importe de 100% (cem por cento) do valor do veículo, 
segundo critério de cotação da tabela FIPE do mês de liquidação do sinistro. “(...)”.

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 
CONTRATO DE SEGURO. QUESTIONÁRIO DE RISCO. DECLARAÇÕES INEXATAS OU 
OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DES-
CABIMENTO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE AGRAVAMENTO DO RISCO E DE 
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MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATI-
VA COM DUPLO SENTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 5.
(...)
2. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo 
automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais 
inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e de-
corram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos arts. 766, 768 e 769 do CC/02.
(...)
4. No caso concreto, a circunstância de a segurada não possuir carteira de habilitação ou de ter idade 
avançada - ao contrário do seu neto, o verdadeiro condutor - não poderia mesmo, por si, justificar a 
negativa da seguradora. É sabido, por exemplo, que o valor do prêmio de seguro de veículo automo-
tor é mais elevado na primeira faixa etária (18 a 24 anos), mas volta a crescer para contratantes de 
idade avançada. Por outro lado, o roubo do veículo segurado - que, no caso, ocorreu com o neto da 
segurada no interior do automóvel - não guarda relação lógica com o fato de o condutor ter ou não 
carteira de habilitação. Ou seja, não ter carteira de habilitação ordinariamente não agrava o risco 
de roubo de veículo. Ademais, no caso de roubo, a experiência demonstra que, ao invés de reduzi-lo, 
a idade avançada do condutor pode até agravar o risco de sinistro - o que ocorreria se a condutora 
fosse a segurada, de mais de 70 anos de idade -, porque haveria, em tese, uma vítima mais frágil a 
investidas criminosas.
5. Não tendo o acórdão recorrido reconhecido agravamento do risco com o preenchimento inexato do 
formulário, tampouco que tenha sido em razão de má-fé da contratante, incide a Súmula 7.
6. Soma-se a isso o fato de ter o acórdão recorrido entendido que eventual equívoco no preenchimento 
do questionário de risco ter decorrido também de dubiedade da cláusula limitativa. Assim, aplica-se 
a milenar regra de direito romano interpretatio contra stipulatorem, acolhida expressamente no art. 
423 do Código Civil de 2002: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou con-
traditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”.7. Recurso especial não 
provido. (REsp 1210205/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
01/09/2011, DJe 15/09/2011) (grifei)

Na distribuição do ônus da prova compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste, 
ou início de prova compatível aos seus pedidos e a parte ré comprovar a inexistência, modificação ou 
extinção do direito alegado por postulante, nos termos do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo 
Civil. Em se tratando de relação  de consumo, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 
prevê a inversão do ônus da prova como meio para facilitar a defesa do consumidor. Isso não significa 
dizer que se atribui presunção absoluta às afirmações da parte autora, devendo ser consideradas todas as 
informações trazidas aos autos. No caso sub examine, existe prova suficiente para se concluir que não 
houve divergência de informações na celebração do contrato de seguro em tela.  Assim, em se tratando 
de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo 
ou a má-fé do segurado ou agravamento do risco, hipótese não  evidenciada nos autos.

Por tais razões nega-se provimento ao recurso.

*****

(TJBA – Apelação nº 0550508-79.2017.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Lícia 
de Castro L. Carvalho, Julgado em 05/08/2019)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO OR-
DINÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 
PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO  IMOBILIÁ-
RIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA 
ENTREGA DO IMÓVEL (LOJA).  DEMANDADAS EM MORA. PROCEDÊN-
CIA PARCIAL.  APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSU-
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POSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁ-
GEIS ARGUMENTOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.  HIPÓTESES 
INEXISTENTES.  PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) 
DIAS PARA ENTREGA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. ADMISSIBI-
LIDADE.  MORA CONFIGURADA A PARTIR DO TRANSCURSO DO PRA-
ZO DE TOLERÂNCIA (SETEMBRO DE 2011) ATÉ  MARÇO DE 2013.  DIREI-
TO DO DEMANDANTE À RESCISÃO CONTRATUAL COM RETORNO DE 
CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE 
PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETEN-
ÇÃO INDEVIDA POR DEMANDADAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITEN-
TE VENDEDOR/CONSTRUTOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 543 DO 
STJ.  CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO EFETI-
VO DE CADA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA. INÍ-
CIO DA  CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL.  
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENI-
ZÁVEL.  VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL RE-
AIS). INALTERABILIDADE.  QUANTIA SUFICIENTE  PARA MINORAR O 
SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM   PROPORCIONAR ENRIQUECIMEN-
TO SEM CAUSA.  CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INCIAL. DATA DO 
ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ.  JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 
CITAÇÃO.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DAS DEMAN-
DADAS (PARTE VENCIDA). FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O 
VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVISÃO LEGAL (art. 85, § 2º, incisos I, II e III, 
do Código de Processo Civil).  MAJORAÇÃO PREVISTA NO § 11, DO ART. 85, 
DO CPC. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DAS DEMANDADAS IMPROVIDO. 
RECURSO DO POSTULANTE PROVIDO, EM PARTE.  SENTENÇA   REFOR-
MADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º  0550508-

79.2017.8.05.0001, da comarca de  SALVADOR, sendo apelantes e apelados OAS EMPREENDI-
MENTOS S/A. (em recuperação judicial), GAFISA S/A. e  JÚLIO CESAR MUNIZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto por OAS 
EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) e GAFISA S/A., dando provimento, em 
parte, ao recurso interposto por  JÚLIO CESAR MUNIZ.

RELATÓRIO
A sentença de fls. 623/630, adotado o relatório,  declara a extinção do processo com resolução 

de mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e  julga  procedente, em parte, “Ação de Procedimento 
Ordinário  de rescisão contratual c/c   restituição de valor c/c indenização por danos morais por 
descumprimento contratual” movida por JÚLIO CESAR MUNIZ em face de OAS EMPREEN-
DIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) e GAFISA S/A. reconhecendo existência de inadim-
plemento contratual por demandadas,  a partir de setembro de 2011 até março de 2013, considerando 
válido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), declarando a rescisão do contrato de pro-
messa de compra e venda de imóvel (loja) celebrado entre partes litigantes, condenando as deman-
dadas, solidariamente, a devolução integral e imediata do valor pago por postulante, corrigido 
monetariamente a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
citação, nos termos da Súmula 543/STJ; pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao postulante, 
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a título de indenização por dano moral, acrescido de correção  monetária e juros de mora a partir 
da prolação da sentença; julgando improcedente o pedido de restituição do valores pagos a título 
de comissão de corretagem à imobiliária, não integrante da lide, reconhecendo, ainda, existência 
de sucumbência do demandante em parte dos pedidos, devendo arcar com o pagamento de honorários 
advocatícios ao patrono da parte demandada à base de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sus-
pendendo a exibilidade do pagamento enquanto beneficiário de assistência judiciária gratuita. Conde-
na, ainda, a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a  R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) e 60% (sessenta) por cento das custas processuais.

JULIO CEZAR MUNIZ, representado, interpõe recurso de apelação independendo de prepa-
ro, fls. 632/640, visando reforma de parte da sentença a julgar totalmente procedente a ação. Alega, em 
síntese, celebração de contrato de compra e venda de imóvel (loja) entre  litigantes em 2008, do Empre-
endimento denominado “Manhattan Square”, nesta capital, visando transferência de casa lotérica de 
sua propriedade, localizada em Itajaí, Estado de Santa Catarina para Salvador, Estado da Bahia, conso-
ante circular exibida por  Caixa Econômica Federal, vigente à época; o atraso na entrega do mencionado 
imóvel, ocorrida tão somente em  abril/2013 inviabilizou a pretendida transferência da lotérica, pois, na 
ocasião da entrega, a mencionada circular da CAIXA regendo os lotéricos passou a vedar a mudança; 
tentou inexitosamente perante a parte demandada  a restituição da quantia paga, antes do ajuizamento 
da ação em tela em 17 de agosto de 2017; inobservância de seu direito  a pleiteada restituição de todos 
os valores vertidos em razão do negócio jurídico  o valor pago a título de comissão de corretagem, dene-
gado ao fundamento de que o montante foi repassado a terceiro estranho à lide, inobstante a existência 
da rescisão contratual por culpa exclusiva das demandadas, ensejando condenação a devolução da co-
missão de corretagem acrescido de correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir 
da citação; majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) para R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais); existência de equívoco, também, no arbi-
tramento dos honorários sucumbenciais em valor fixo, inobservando  o quanto estabelecido no art. 85, § 
2º do Código de Processo Civil; na remota hipótese de  confirmação da sentença, ressalta ter sucumbido 
em parcela mínima do pedido, ensejando  redistribuição de ônus sucumbenciais na proporção de 85% 
(oitenta e cinco) por cento para as demandadas.

OAS EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) e GAFISA S/A. representa-
das, irresignadas, interpõem recurso de apelação preparado fls. 642/654, visando reforma da sentença 
a julgar totalmente improcedente a ação. Alegam, em síntese, inexistência de dano moral in re ipsa 
meramente em decorrência do atraso na entrega das obras, consoante posicionamento consolidado 
pelo colendo  STJ, no sentido de que “mero inadimplemento contratual na situação específica de 
atraso na entrega de construção não enseja indenização por dano moral in re ipsa, vez que provoca, 
prioristicamente, apenas conseqüências materiais”;  conforme afirmou o Ministro do STJ, Dr. Mas-
sami Uyeda –,  in verbis: “salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação 
de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à 
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações 
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana”, ensejando a reforma da 
sentença guerreada excluíndo sua condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, 
não evidenciado nos autos; impossibilidade de aplicação dos §3º e §8º do artigo 85 do CPC para fins 
de  fixação dos honorários de sucumbência em favor dos patronos das apelantes; reconhecida a su-
cumbência proporcional e, sendo possível mensurar o valor da condenação, impõe-se a aplicação do 
§2º do supracitado art. 85 do CPC, restando evidenciado o equívoco da sentença guerreada, contra-
riando a recente jurisprudência do C. STJ sobre a matéria.

JULIO CEZAR MUNIZ responde pugnando por improvimento do recurso interposto por 
OAS EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) e GAFISA S/A. FLS. 672/677.

OAS EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) e GAFISA S/A. respondem  
pugnando por improvimento  do recurso interposto por JULIO CEZAR MUNIZ. FLS. 678/687.



520

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade dos recursos impõe o conhecimento.
Admissível a  análise conjunta dos recursos por possuirem  pontos convergentes no tocante a 

sentença condenatória.
No caso sub examine restou evidente  o inadimplemento contratual por demandadas OAS 

EMPREENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial), GAFISA S/A. no atraso da entrega do 
imóvel (comercial 01 – wall street – loja 13) objeto do contrato de compromisso de venda e compra 
de unidade autônoma e outros pactos exibido às fls. 24/27 e fls. 61/62 (aditivo), firmado entre partes 
litigantes em 30 de junho de 2008, no valor de R$261.205,15 (duzentos e sessenta e um mil, duzen-
tos e cinco reais e quinze centavos).

Consta no referido contrato, “item F – prazo de conclusão da unidade” (fl. 27), data prevista 
para entrega do imóvel em MARÇO de 2011. E, ainda, a “CLÁUSULA” estabelecendo a possibilida-
de de referido prazo se sujeitar à tolerância de cento e oitenta (180) dias.

Evidentemente não se pode considerar abusiva a referida cláusula contratual mormente quando 
o demandante expressou conhecimento e concordância com todos os termos ao firmar o pacto, estabele-
cendo prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, utilizada habitualmente nos 
contratos de empreendimentos, servindo exatamente para abraçar possíveis situações não encontradas 
dentro da previsão ordinária de entrega e, por conta disso, colhendo o construtor pela surpresa do desvio 
do calendário originário. A construção civil pode encontrar óbices para finalizar obras, necessitando de 
prazo adicional para a entrega do bem contratado, não podendo ser confundida com cláusula abusiva, 
não ensejando reforma da sentença guerreada que considerou legal a cláusula de tolerância de 180 (cento 
e oitenta) dias  expressamente prevista no contrato sub examine. A referida cláusula, por figurar de for-
ma usual nos contratos que envolvem empreendimentos tornou-se padrão, porquanto visa  previsão de 
situações involuntárias variadas que possam interferir no cronograma da obra.

Considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o imóvel em tela deveria ter 
sido entregue ao demandante em “SETEMBRO DE 2011” mas, no entanto,  a entrega não se efeti-
vou. As demandadas confessam que o “habite-se” ocorreu tão somente em 10 de dezembro de 2012 
e, a convocação dos adquirentes para a assembleia geral do empreendimento em março de 2013, 
consoante se infere da carta exibida à fl. 70 (assembleia realizada em 02 de abril de 2013).

O exame dos autos evidencia também que as demandadas notificaram extrajudicialmente o 
postulante, em 30 de maio de 2014(fls. 141/144), objetivando a rescisão contratual sob alegação de 
ausência de quitação do saldo devedor por postulante e posteriormente efetivaram a venda do imóvel 
(sala), objeto da lide, a terceiro. Os documentos exibidos às fls. 145/148, consistente em e-mails entre 
litigantes evidenciam que as demandadas ao efetivarem a supracitada notificação extrajudicial ao 
postulante já se encontravam em mora  mas, no entanto, fizeram proposta de devolução do valor pago 
com retenção de 25% (vinte e cinco por cento), consistindo a proposta em “devolução de R$79.647,92 
(setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais noventa e dois centavos), em 06 (seis) parcelas, 
sendo a primeira em até 120 (cento e vinte) dias”, ensejando a propositura da ação em tela em 17 
DE AGOSTO DE 2017(fls. 01/14), requerendo condenação, solidária, das demandadas “a restituírem 
ao Autor o valor de R$154.397,44 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais 
e quarenta e quatro centavos), corrigido monetariamente e com juros moratórios de 1% (hum por 
cento) ao mês desde cada desembolso até o efetivo pagamento, consoante planilha de cálculo de fl. 
150; indenização por danos morais no montante de R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).”

As alegações das empresas demandadas, de ocorrência de caso fortuito e força maior não res-
taram demonstradas  durante todo o período de atraso a fim de justificarem o lapso temporal, a ensejar  
desoneração quanto a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, mas apenas em momentos 
isolados, fazendo parte do risco ordinário, implícito na cláusula de tolerância.

 O exame conjunto dos elementos carreados para os autos evidencia a inadimplência das 
empresas demandadas, ao ultrapassarem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância sem efe-
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tivar a entrega do imóvel em tela até  “março de 2013”,   atingindo diretamente o demandante pela 
frustração de não receber o imóvel adquirido. A  inadimplência das demandadas só se configura ao 
ultrapassar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, hipótese evidenciada nos autos, não 
comprovando no curso da lide a entrega do imóvel em “SETEMBRO DE 2011”.  Evidentemente não 
se desincumbiram do ônus de comprovar que o empreendimento foi concluído no prazo contratual 
previsto,  motivando a prolatação da sentença guerreada, inexistindo incompatibilidade entre os pedi-
dos de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, consoante o quanto estabelecido no art. 
475, do Código Civil.

Por outro lado a rescisão contratual  foi pleiteada  em decorrência  do atraso na entrega do em-
preendimento, sendo devida a restituição dos valores efetivamente pagos, consoante sentença guerre-
ada. Tal pretensão encontra amparo na Súmula nº 543 do STJ, in verbis: “na hipótese de resolução 
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumi-
dor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integral-
mente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha 
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, não merecendo reforma a sentença hostilizada, 
proferida com fundamentação adequada, declarando a rescisão contratual, com determinação de res-
tituição de todos os valores pagos, sem nenhuma retenção, porquanto demonstrado o inadimplemento 
do contrato sub examine por demandadas. Ressalte-se que as demandadas confessam a expedição do 
“habite-se” tão somente em 10 de dezembro de 2012 e convocação dos adquirentes para assembleia 
realizada em  02 de abril de 2013.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor  o fornecedor de serviços responde 
de forma objetiva por danos causados ao consumidor,  e não será responsabilizado apenas quando 
provar ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. In casu 
as demandadas, ora apelantes e apeladas, não comprovaram nenhum fato a afastar a responsabilidade 
por descumprimento do prazo de entrega do imóvel estipulado no contrato.  

Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a re-
solução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 
indenização por perdas e danos. Assim, a extinção do contrato mediante resolução tem como causa o 
descumprimento das cláusulas firmadas por um dos contratantes em prejuízo do outro. A resolução por 
inexecução voluntária produz efeitos ex tunc, extinguindo as obrigações objeto do contrato e retornando 
as partes à situação jurídica anterior – status quo ante –, incumbindo, porém, à parte-inadimplente o 
pagamento de indenização por  perdas e danos. No caso sub examine o conjunto probatório permite uma 
conclusão segura no sentido de que as empresas demandadas descumpriram o prazo de entrega estabe-
lecido no contrato. Consoante asseverado pela douta julgadora (fls. 623/630), in verbis:

“(...)”   Contrato- validade O contrato de compra e venda é um acordo de vontades entre o compra-
dor e o vendedor pelo qual, mediante pagamento de certo preço, transfere-se o domínio de determi-
nada coisa, objeto do contrato. Disciplina o Código Civil que: Pelo contrato de compra e venda, um 
dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço 
em dinheiro (Art. 481). A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, des-
de que as partes acordarem no objeto e no preço (Art. 482). Observe-se que o contrato de promessa 
de compra e venda que funciona como um contrato preliminar ao de compra e venda firmado pela 
parte autora e pela requerida é perfeito, pois possui as características jurídicas elementares de con-
trato desta espécie: a- é um contrato bilateral, uma vez que gerou obrigações para os contratantes; 
b- é um contrato formal, pois foi feito por escrito para gerar a obrigação e devidamente assinado; 
c- é um contrato oneroso, porque trouxe prestações e contraprestações, em razão do seu caráter 
patrimonial; d- é um contrato de boa fé, vez que há uma previsão de que os contratantes foram leais 
e sinceros em suas declarações, quando firmaram o contrato. Ademais, note-se que o contrato foi 
celebrado por partes capazes, envolvendo objeto lícito e obedecendo à forma não proibida por lei. 
Desta forma, constata-se que o contrato firmado pelas partes é legal e deve ser respeitado pelas 
mesmas. Registre-se que no que tange às relações privadas, o direito de contratar é pautado no 
Princípio da Autonomia da Vontade, que se caracteriza pela atuação livre e autônoma das partes, 
já que a todos é conferido o poder de escolha. Nesta linha de raciocínio, afirma Antunes Varella 
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que a liberdade contratual é “a faculdade reconhecida as pessoas de criarem entre si, guiadas pela 
sua própria razão, acordos destinados a regular os seus interesses recíprocos”. É por meio dessas 
premissas de liberdade e autonomia que se desenvolveu o Princípio da Força Obrigatória dos Con-
tratos (pacta sunt servanda), no qual se estabelece que os contratos devem ser cumpridos, com força 
obrigatória, pelos contratantes, valendo para os mesmos como se fosse Lei, ressalvado os casos de 
abusividade e/ou inadimplemento contratual. Vale lembrar que a parte autora não alegou qualquer 
vício de consentimento no ato de formação do contrato, o que demonstra que ela tinha plena ciência 
de todas as condicionantes ali previstas. Prazo de tolerância In casu, as partes firmaram contrato 
de promessa de compra e venda de imóvel que estava sendo construído pelas rés, tendo como data 
prevista para a conclusão da obra e entrega das chaves em março de 2011, podendo ser entregue, 
sem ônus para as requeridas, até setembro de 2011, incluindo o prazo de tolerância, conforme 
prevê o itens “F” e “G” do quadro resumo. Insta frisar que entendo que não existe abusividade 
no estabelecimento de prazo de tolerância contratual de 180 dias no tocante à data de entrega do 
imóvel prometido à venda, uma vez que esse termo já estava previsto no contrato assinado pelas 
partes. Além disso, é presumível a ocorrência de vários fatores que influenciam no fluxo normal da 
construção, em especial em construção de um empreendimento de grande vulto como o que ora se 
discute nesses autos, o que torna a cláusula de prazo de tolerância aceitável socialmente, sendo esse 
o entendimento do STJ: “(...)” Atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária Entrementes, 
apesar de considerar válida a cláusula de tolerância prevista contratualmente e tolerado social-
mente e observo que o atraso na entrega do bem está evidente quando as rés alegaram a disponi-
bilidade do bem na data do habite-se 10/12/12 (fls. 482/483), já que o prazo final de entrega era em 
setembro de 2011. Ademais, o simples fato de se ter liberado o habite-se não gera automaticamente 
a disponibilidade dos bens imóveis, já que, na maioria das vezes, mesmo com o habite-se liberado, 
as unidades não estão prontas para ser entregue. E, o caso ora analisado, é prova disso, já que as 
rés somente convocaram os adquirentes para a assembleia geral do empreendimento em março de 
2013, conforme comunicado/carta às fls. 70, que ocorreu em 02/04/13. Por conseguinte, considero 
o atraso na conclusão da obra injustificável, havendo descumprimento contratual cometido pela 
parte ré por, no mínimo, 19 meses. Exceção de Contrato Não Cumprido Não podem as rés alegarem 
essa tese quando foram elas que deram causa (mora na entrega do bem) ao descumprimento con-
tratual, já que o saldo devedor/financiamento somente se é exigido quando o imóvel está pronto e 
acabado para ser entregue. Ademais, a mora das rés também foi responsável pelo desinteresse do 
autor na continuidade contratual, já que a finalidade do imóvel objeto do contrato se perdeu pela 
referida mora (na entrega do bem não se podia mais transferir lotéricas). Rescisão contratual e 
devolução da quantia paga pelo imóvel Nesta senda, demonstrado o descumprimento contratual da 
parte ré quanto à data de conclusão da obra/entrega do imóvel, o pedido de rescisão contratual é 
plenamente pertinente e com a devolução integral dos valores pagos pela parte autora por ter sido 
ensejada por culpa das rés/vendedoras, já não se pode impor ao autor que suporte um enorme atra-
so e injustificável na entrega do imóvel por ele adquirido. Vejamos o entendimento do STJ: “(...)”

Admissível a condenação das demandadas, ora apelantes e apeladas,  ao pagamento da indeni-
zação a título de dano moral, sendo atingidos direitos inerentes a personalidade do demandante, res-
tando presentes os pressupostos configuradores do dano indenizável.   Impossível ignorar  o constran-
gimento, a angustia e frustração do postulante, além do aceitável, superior e inconfundível com mero 
aborrecimento, decorrendo deste desassossego o direito a reparação imaterial  ao deixar de receber e 
usufruir do aludido imóvel (LOJA) dentro do prazo contratual, por culpa das demandadas.  O atraso 
na entrega do imóvel em tela não  configura mero dissabor do dia-dia, vez que causou intranquilidade, 
aflição e desequilíbrio  ao bem estar  da  postulante, sobretudo com atraso de aproximadamente de 19 
(dezenove) meses.  Quem  adquire um bem  imóvel espera recebê-lo na data agendada, sem prejuízos.  
Consoante asseverado pela douta sentenciante (fls. 628/629), in verbis:

“(...)” Danos Morais No que tange ao pleito de indenização por dano moral, entendo o LONGO 
atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância é uma situação que ultrapassa o limite 
do mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, gerando um verdadeiro abuso 
de direito, ato passível de ser indenizado por ocasionar dano moral. Nessa diretriz estão alguns 
julgados de diversos tribunais, observe: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. GRANDE LAP-
SO TEMPORAL. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INE-
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XISTÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONGELAMENTO 
DO SALDO DEVEDOR. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. (AgRg no AREsp 
142.991/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, 
DJe 26/11/2013). Entendo que esse dano foi agravado quando o autor, por mora das rés por quase 
02 anos, viu seus planos serem inviabilizados, tendo requerido a devolução da quantia paga (fls. 
145/148) e as rés, apesar de terem registrado a solicitação do autor, se mantiveram inertes, ocasio-
nando o ajuizamento desta ação. Configurada a presença de ato ilícito e de dano moral resultante 
do cometimento desse ato (nexo causal), cabe definir-se o valor que deve ser atribuído a título de 
indenização pela agressão sofrida pelo suplicante. Como não há critérios objetivos para a quan-
tificação do valor a ser arbitrado a título de danos, a Doutrina e Jurisprudência observam certos 
parâmetros, tais como, as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a 
extensão do dano e o caráter pedagógico e reparatório da medida, devendo-se agir com base na 
prudência e na moderação. Destarte, a finalidade do instituto do dano moral não é apenas punitiva, 
mas também pedagógica e compensatória. Assim, a importância indenizatória deve ser fixada com 
razoabilidade e prudência, sem que ocorra o enriquecimento ilícito de uma parte ou uma condena-
ção de forma irrisória, evitandose futuras erronias, como realizado na situação em vértice. “(...)”.

Conforme entendimento do colendo STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NEGA-
TIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os 
embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A 
alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recur-
so especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória 
ou exagerada. 4. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 396.539/RJ, Rel. Ministra NANCY AN-
DRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013)”

A fixação do valor da condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral torna 
necessária a observância do princípio da proporcionalidade, bem assim as condições do ofendido,  a 
capacidade econômica do ofensor. Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, 
por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corres-
ponder à causa da indenização. Nesse sentido,  a lição de Cavalieri Filho,  afirmando que: “Creio que 
na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano 
moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indeni-
zação, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e 
nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo 
dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bús-
sola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda 
uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas 
e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é neces-
sário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os 
meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. 
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com 
o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 
as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”  Portanto 
a indenização a título de dano moral deve ter caráter preventivo, a evitar repetição da conduta dano-
sa e também punitivo, visando reparação do dano, ensejando fixação de valor proporcional ao caso 
concreto, sem proporcionar enriquecimento sem causa.  Isto posto não assiste razão aos recorrentes 
(partes demandante e demandadas). Inacolhíveis, também,  pretensões da demandada, de exclusão e/
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ou redução da verba indenizatória por dano moral, manifestadas sem justificativa legal. Dessa forma, 
levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem assim a quantificação da 
conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor  resta  admissível a  confirmação da condena-
ção das demandadas ao pagamento de verba indenizatória a título de dano moral, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), valor suportável por demandadas, também suficiente para minorar o sofri-
mento do postulante sem proporcionar enriquecimento sem causa, a ser atualizado monetariamente a 
partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362/STJ e juros de mora a partir da citação, 
por tratar-se de responsabilidade contratual.

Admissível, outrossim, a devolução ao postulante, do valor pago a título de comissão de 
corretagem consoante documentos exibidos às fls. 21/23 (carta proposta) e recibo emitido em 03 de 
julho de 2008 (fl. 55), no montante de R$ 7.105,32 (sete mil cento e cinco reais e trinta e dois cen-
tavos), valor incluído na planilha de cálculo exibida por postulante a fl. 150, porquanto rescindido 
o contrato em tela, inclusive por culpa das demandadas,  impondo-se o retorno das partes integral-
mente ao status quo ante, inclusive quanto a comissão de corretagem decorrente do negócio jurídico 
desfeito. In casu não se discute a legalidade da cobrança da comissão de corretagem. Tal discussão 
jurídica encontra-se superada desde o ano de 2016, em razão do julgamento por Superior Tribunal 
de Justiça do Resp 1551956/SP, no rito dos Recursos Repetitivos, firmando a tese do TEMA nº 938, 
no sentido de ser lícita a cobrança dessa verba ao consumidor, desde que expressamente prevista. 
A ação sub examine trata da devolução da comissão de corretagem de negócio jurídico objeto de 
extinção por culpa dos fornecedores do produto, impondo a devolução de todos os valores pagos.

Diante de evidente mora de demandadas quanto a conclusão do empreendimento objeto do 
contrato sub examine firmado entre partes litigantes e a procedência dos pedidos do postulante  im-
põe-se a condenação da parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatí-
cios, estes  à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,  considerando o grau de zelo 
profissional, trabalho realizado, o tempo exigido e o local da prestação de serviços, nos termos do art. 
85, § 2º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Por tais razões nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por OAS EMPRE-
ENDIMENTOS S/A. (em recuperação judicial), GAFISA S/A. dando-se provimento, em parte,  ao 
recurso interposto por  JÚLIO CESAR MUNIZ reformando-se, em parte, a sentença, a incluir na 
condenação das demandadas a restituição de R$ 7.105,32 (sete mil cento e cinco reais e trinta e dois 
centavos) pago por postulante a título de comissão de corretagem, valor incluído na planilha de cálculo 
exibida à fl. 150, acrescido de correção monetária  a partir da data do desembolso de cada parcela e juros 
de mora a partir da citação; pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, majorando-se a verba honorária a ser suportada por 
parte demandada vencida, em 5% (cinco por cento), com fulcro no § 11, do art. 85 do Código de Proces-
so Civil, totalizando   15% (quinze por cento) calculado sobre o valor da condenação, em observância 
aos critérios previstos nos §§ 2º e 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

*****

(TJBA – Apelação nº 0011921-38.2011.8.05.0039. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria 
do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS 
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE OBRA 
APÓS A QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. MODIFI-
CAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL. APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CONDÔ-
MINOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. IN-
DENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
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I - Não se mostra abusiva a tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel pela cons-
trutora, uma vez que é de notório conhecimento que empreendimentos imobiliários 
demandam grande quantidade de mão-de-obra e investimentos, além de depender da 
disponibilidade de materiais e do clima regional, o que torna quase impossível prever 
com exatidão o prazo para término da obra.
II – No caso, o mês previsto para a conclusão da obra foi agosto de 2009, efetivamente 
ocorrida em 29/12/2009, mediante a emissão do “habite-se” (fl. 147), dentro do prazo 
de tolerância previsto no contrato (item 5.2.2 da cláusula quinta). Entretanto, a efetiva 
entrega da chave do imóvel ocorreu em 29/11/2010 (fl. 142), o que foi devidamente 
justificada por força de Termo Aditivo (fls. 152/153), espontaneamente, celebrado as 
partes, no qual ficou estabelecida a data de 05/11/2010 para o pagamento da última 
parcela, data da quitação do bem (fl. 49), não havendo, portanto, que se falar em atraso 
superior ao prazo de tolerância por culpa das apeladas, consoante previsto na cláusula 
sétima contratual, item 7.1.3.
III - No tocante à troca do imóvel, igualmente, foi pactuada de forma espontânea pelos 
contratantes, conforme Termo Aditivo de fls.155/157, inexistindo abusividade na con-
duta das apeladas, tampouco prova da alegada coação.
IV - Quanto à construção dos pontos comerciais, constatada a inviabilidade do pro-
jeto inicial, foi apresentada nova proposta anuída pela maioria dos condôminos (fls 
162/182), de modo que não há dano causado pelos apelados.
V - Reconhecida a inexistência de atraso por culpa das construtoras, fica prejudica 
a pretensão de reparação material relativa ao período em que o apelante residiu em 
imóvel locado, bem como, diante da ausência do requisitos configuradores do dever de 
indenizar, não procede o pedido de reparação por danos morais.   
APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 0011921-38.2011.805.0039, da 

comarca de Camaçari, em que é apelante PAULO EMERENCIO RAMOS e apeladas BAIRRO 
NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMO-
BILIÁRIAS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO
PAULO EMERENCIO RAMOS ajuizou Ação de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Inde-

nização por Danos Morais e Materiais em face da BAIRRO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS S/A, GAFISA S/A e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMBOBILIÁRIAS S/A.

Na petição inicial, relata que firmou contrato de compra e venda de imóvel no Condomínio 
Praia de Jauá, Unidade 3, Torre 8, Bairro jardim Limoeiro, Camaçari, tendo pago o valor do imóvel 
na forma avençada.

Alega que o imóvel foi entregue com atraso de 01 ano e 05 meses, sem que houvesse justifi-
cativa por parte da construtora, o que lhe causou prejuízos (danos emergentes e lucros cessantes), e 
sem os pontos comerciais informados quando da publicidade do empreendimento, que daria suporte 
ao condomínio, além de inexistir serviços de correios.

Afirma que, em virtude do atraso, alugou outro imóvel equivalente ao período do atraso, 
17 meses, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reiais) mensais, totalizando R$ 10.200,00 (dez mil e 
duzentos reais).
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Aduz que, somados aos fatos narrados, foi obrigado a trocar o imóvel antes adquirido, qual seja, 
Torre 08, Unidade 03, pelo imóvel Torre 02, Unidade 13, em razão da não venda de algumas torres.

Aponta cláusulas contratuais que devem ser declaradas nulas (itens 5.2.1, 5.2.2, 5.3 e 5.3.1 da 
cláusula Quinta), pugnando pela indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (fls. 67/76), as acionadas declaram que o empreendimento foi entregue 
em 29/11/2010, conforme Protocolo e Recebimento das Chaves, e que não há que se falar em atraso da 
obra por prazo superior ao previsto no contrato, qual seja, agosto de 2009, sem prejuízo da carência 
de 180 (cento e oitenta) dias.     

Esclarece que a cláusula 5.2 do contrato estabelece que a data da conclusão da obra é da da 
expedição do “habite-se”, ocorrida em 29/12/2009, e que a entrega da chave em 29/11/2010 se deu por 
culpa exclusiva do autor, que realizou o pagamento da parcela devida após a emissão do “habite-se”, 
tão somente em 05/11/2010, em dilação de prazo, conforme Termo Aditivo.

Defende que não houve qualquer objeção por parte da autora quanto à troca do imóvel, pois 
aderiu ao Termo Aditivo de forma espontânea.

Argumenta que inexiste obrigação contratual atinente a prazo e cronograma de obras dos de-
mais empreendimentos, bem como que a construção da área comercial nos moldes do projeto original 
se mostrou inviável e que a nova proposta para substituição foi aceita pela maioria dos condôminos.

Requer a improcedência dos pedidos por ausência de danos,  ato ilícito e nexo de causalidade, res-
saltando-se que simples aborrecimentos e dissabores cotidianos  não configuram dano moral indenizável.

Instruído o feito, sobreveio sentença (fls. 294/296) de improcedência dos pedidos, com a con-
denação do acionante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 
20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por força da concessão da 
assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o acionante interpôs recurso de apelação (fls. 298/309), no qual sustenta que, de 
fato, houve atraso na entrega do imóvel, pois o responsável pela emissão do boleto é a empresa, sa-
lientado que pagou assim que o recebeu e não foi notificado ou interpelado por atraso no pagamento.

Assevera que modificação pela maioria dos condôminos na implantação  da Área Comercial 
não deixa de causar lesão ao direito individual, o dano moral é personalíssimo, pois o motivo primor-
dial da compra do empreendimento foi a área comercial.

No tocante ao fundamento de que o apelante poderia ter optado pela rescisão contratual na 
troca das torres, aduz que foi forçado a assinar, uma vez que são contratos de adesão e aditivos, sem 
a oportunidade de debates sobre cláusulas.

Diz que é devida a reparação pelos alugueis pagos em decorrência do atraso na entrega do 
imóvel, haja visto que deveria ter ocorrido em agosto de 2009 e foi entregue em novembro de 2010; 
bem como a indenização por dano moral; pugnando pela reforma da sentença para que sejam acolhi-
dos todos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (fls. 326/337), as apeladas pedem a manutenção da sentença, sob a arguição 
de validade das cláusulas de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, além do 
fato de que a única justificativa para a entrega das chaves terem ocorrido em data posterior ao prazo 
de prorrogação foi a inadimplência  do apelante que só efetuou o pagamento da última parcela em 
05/11/2010; que o apelante não usa de boa-fé ao alegar que foi compelido a aceitar a troca das torres; 
bem como inexistência de dano moral e material.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
Examinados os autos, evidencia-se que a pretensão da parte autora, ora apelante, é a declara-

ção de nulidade de cláusulas contratuais de tolerância relativas ao prazo de entrega do imóvel.



527

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Com efeito, não se mostra abusiva a tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel pela 
construtora, uma vez que é de notório conhecimento que empreendimentos imobiliários deman-
dam grande quantidade de mão-de-obra e investimentos, além de depender da disponibilidade 
de materiais e do clima regional, o que torna quase impossível prever com exatidão o prazo para 
término da obra.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à validade da cláusula de tolerância, confor-
me o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANOS 
MORAIS. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. RECURSO ACLARATÓRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradi-
ção ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo em via adequada para a reanálise 
dos fundamentos do decisum. 2. A controvérsia acerca da adoção da cláusula de tolerância de 180 
dias para a entrega do imóvel há muito já foi pacificada pelos Tribunais pátrios, não sendo o re-
ferido prazo considerado abusivo ou capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, 
ainda que o pacto seja oriundo de contrato de adesão. 3. In casu, verificou-se a desistência do promi-
tente comprador ainda na vigência da cláusula de tolerância. 4. Destarte, não havendo o preenchimento 
dos requisitos essenciais para a configuração dos danos morais, quais sejam, nexo de causalidade, ato 
ilícito e dano, não há o que se falar em indenização por danos morais. 5. A respeito dos honorários 
advocatícios, verifica-se que o Acórdão foi omisso quanto a matéria, devendo a apreciação do pleito 
integrar o Acórdão embargado.  6. Verifica-se a sucumbência recíproca das partes, nos moldes do caput 
do art. 86 do CPC/15, motivo pelo qual condeno o Autor e o Réu ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, na razão de 20% do valor da condenação, a serem distribuídos na proporção 
de 50% entre ambas as partes. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0516271-24.2014.8.05.0001/50000, Relator(a): 
JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 26/03/2019). (Grifou-se).

No caso, o mês previsto para a conclusão da obra foi agosto de 2009, efetivamente ocorrida 
em 29/12/2009, mediante a emissão do “habite-se” (fl. 147), dentro do prazo de tolerância previsto no 
contrato (item 5.2.2 da cláusula quinta).

Entretanto, a efetiva entrega da chave do imóvel ocorreu em 29/11/2010 (fl. 142), o que foi de-
vidamente justificada por força de Termo Aditivo (fls. 152/153), espontaneamente, celebrado as partes, 
no qual ficou estabelecida a data de 05/11/2010 para o pagamento da última parcela, data da quitação 
do bem (fl. 49), não havendo, portanto, que se falar em atraso superior ao prazo de tolerância por culpa 
das apeladas, consoante previsto na cláusula sétima contratual, item 7.1.3, litteris:

A chaves serão entregues  ao COMPRADOR, desde que esteja em dia com todas as obriga-
ções assumidas neste contrato, sob pena da VENDEDORA exercer o direito de retenção da unidade 
ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da lei nº 4591/64.  

Assim, reconhecida a inexistência de atraso por culpa das construtoras, fica prejudica a pre-
tensão de reparação material relativa ao período em que o apelante residiu em imóvel locado.

No tocante à troca do imóvel, igualmente, foi pactuada de forma espontânea pelos contratan-
tes, conforme Termo Aditivo de fls.155/157, inexistindo abusividade na conduta das apeladas, tam-
pouco prova da alegada coação.

Quanto à construção dos pontos comerciais, constatada a inviabilidade do projeto inicial, foi 
apresentada nova proposta anuída pela maioria dos condôminos (fls 162/182), de modo que não há 
dano causado pelos apelados.

Portanto, diante da ausência de culpa, de dano e de nexo de causalidade, requisitos para confi-
gurar o dever de indenizar, não procede o pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, VOTO sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se 
a sentença recorrida.
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Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais em face da condenação no percentual má-
ximo previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8000922-60.2018.8.05.0000. Primeira Câmara Cível. Rela-
tora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 01/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. 
DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRA-
TO VERBAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES REFERENTES À SU-
POSTA COMISSÃO DEVIDA PELO NEGÓCIO JURÍDICO VIABILIZADO 
PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALEGADA 
RELAÇÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSI-
BILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE MÍNIMA DO DIREITO 
INVOCADO. PROVA NEGATIVA. INVIABILIDADE.INTELIGÊNCIA DO 
ART. 373, §2º DO CPC/15. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM 
1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000922-

60.2018.8.05.0000, figurando como agravante MARCELO GUIMARÃES PESSOA e agravado 
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos ter-
mos do voto condutor.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GUIMARÃES PESSOA, con-

tra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Dr. 
Joanisio de Matos Dantas Júnior, que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu o pedido liminar, nos 
seguintes termos:

“[...] De acordo com o art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver ele-
mentos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo.
No caso dos autos, em sede de cognição sumária, os documentos constantes dos autos não autoriza-
ram a concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como o pedido de inversão do ônus 
da prova.”

Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a decisão recorrida 
merece ser reformada, considerando que existem provas robustas e suficientes para a concessão da 
antecipação da tutela, bem como do perigo do esgotamento do bem da vida perseguido e resultado 
útil do processo.

Alega que, firmou contrato verbal com a parte Agravada para “realizar contatos estratégicos, 
intermediar negociações, participar em reuniões, identificar áreas potencialmente viáveis, devendo 
praticar todo e qualquer ato de natureza comercial com o fito de possibilitar a implementação de 
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Centrais de Gerenciamento Ambiental “CGA’s” para as Agravadas em âmbito nacional”, ficando a 
sua remuneração estabelecida como a divisão igualitária dos honorários do prêmio contratual já enta-
bulado entre a Proativa, ora Agravada, e a TDL.

Aduz que, como resultado de seu empenho, conseguiu viabilizar a aproximação e negociação 
entre o BTG Pactual e a Agravada, cuja relação já era estremecida, culminando na venda da CDR 
Pedreira e a ESTRE Ambiental.

Sustenta que o referido negócio jurídico previu o pagamento de prêmio à Agravada no per-
centual de 05% (cinco por cento) do resultado mensal líquido gerado pela CGA, durante um prazo 
de 07 (sete) anos.

Salienta que o próprio diretor do BTG reconheceu todo o esforço e atuação do agravante na 
defesa dos interesses da Veólia, por meio de uma mensagem enviada por e-mail, agradecendo pelo 
seu comprometimento e profissionalismo, ensejando a transação com a Veólia para a venda do CDR 
Pedreira, com início das tratativas no escritório do Agravante em Salvador.

Diante disso, defende que a concessão da antecipação da tutela recursal é medida que se im-
põe, para evitar o perecimento do bem da vida perseguido, e, por consectário lógico, ao resultado útil 
do processo.

Ao final, requereu que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento no 
sentido de ser determinada à parte Agravada a apresentação de todas as informações e documentos 
inerentes ao negócio jurídico que resultou na aquisição da CDR Pedreira e a ESTRE Ambiental, es-
pecialmente demonstração financeira de seus resultados, englobando faturamento e resultado mensal, 
desde o início da operação até a presente data, bem como o bloqueio das contas e pagamentos dos va-
lores vencidos e vincendos previsto a título de remuneração do autor, tomando como base o percentual 
correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) dos resultados líquidos obtidos mensalmente pela ESTRE 
e CDR Pedreira, desde o início da operação até o limite de sete anos, conforme descrito na cláusula 2.3 
do contrato celebrado entre a TDL e a Proativa, transferindo-se esses valores para uma conta judicial.

Em decisão – ID 883145, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela recursal, determinando que a parte Agravada apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os 
documentos e informações inerentes à negociação e aquisição das empresas CDR Pedreira e ESTRE 
Ambiental, sob pena de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, ID 1114388, refutando os argumentos 
do Agravante e requer o não provimento do recurso.

Em petição de ID 1383851, o Agravante informa o descumprimento da liminar e pugna 
pela majoração da multa diária arbitrada, bem como pelo bloqueio de todo capital social das em-
presas agravadas.

Em nova petição (ID 1672753), o Recorrente reitera o descumprimento da liminar e requer 
a majoração das astreintes, assim como o bloqueio de todo capital social das empresas agravadas, 
pugnando, ainda, subsidiariamente, o bloqueio parcial ou de um terço do capital social das agravadas.

A parte agravada apresentou manifestação – ID 1730818, sustentando que todos os documen-
tos existentes já foram apresentados por ocasião do cumprimento da tutela antecipada, em sede de 
contraminuta e nos autos principais.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo 

de Instrumento.
No caso em exame, se insurge, o recorrente, quanto ao indeferimento da tutela de urgência 

requerida em 1º grau.
Compulsados os autos mais detidamente, após a formação do contraditório, verifica-se que 

não assiste razão ao Agravante em sua pretensão recursal.
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Como relatado, trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o Agravante busca o recebimen-
to de comissão supostamente devida, em razão do seu empenho e esforço na venda da CDR Pedreira 
e ESTRE Ambiental à Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.

Noticia o Agravante que antes da celebração do contrato verbal entabulado entre o Agravante 
e as Agravadas, existia um outro contrato firmado com a TDL- “TDL Pesquisa e Marketing Ltda” e 
a Agravada Proactiva -”Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda”, “cujo objeto possui certa similitude 
ao do contrato firmado com o Agravante, diferindo, apenas, nos limites geográficos perseguidos, que 
tinham como barreira o Estado de Alagoas, assim como pela sua natureza, que era mais técnica, 
enquanto o do Agravante era nitidamente mais comercial.”

Narra, também, que após a reunião realizada entre o sócio da empresa TDL e o coordenador 
da Proactiva, restou celebrado o referido contrato, ficando a remuneração do Agravante estabelecida 
com a divisão igualitária dos honorários do prêmio contratual já entabulado entre a Proativa, ora 
Agravada, e a TDL.

Nesse contexto, o Agravante alegou que no contrato verbal pactuado teria direito à remuneração 
equivalente à metade da comissão devida à TDL que tinha como objeto “a Contratatação da CONSUL-
TORIA para a prestação, em favor da PROACTIVA, dos serviços especializados da CONSULTORIA 
para o desenvolvimento de Centrais de Gerenciamento Ambiental (“CGA”) no Estado de Alagoas”.

Como se infere do contrato juntado no documento ID 648260, o mencionado contrato firmado 
entre a Agravada e a TDL efetivamente previa o pagamento de 5% (cinco por cento) dos valores líqui-
dos cobrados mensalmente pela operação de cada CGA durante os 7 (sete) primeiros anos.

Ocorre, entretanto, que não há elementos suficientes para determinar que o Agravante faz jus 
a remuneração devida pela transação, assim como, que se deve ter como parâmetro o contrato firmado 
entre a Proactiva e a TDL, até porque o mencionado negócio jurídico foi objeto de distrato (ID 648260).

Outrossim, a TDL foi contratada para prospectar o desenvolvimento de Centrais de Gerenciamento 
Ambiental (CGA), ficando estabelecido no contrato que “As CGAs a que se referem os Serviços objeto do 
Contrato compreendem todo e qualquer empreendimento implantado pela PROACTIVA que comporte 
o recebimento, para destinação final, de residuos sólidos domiciliares, comerciais e/ou industriais não 
perigosos em regime de co-disposição, e/ou resíduos inertes provenientes da construção civil, e/ou lodo 
de estações de tratamento de esgoto sanitário”, o que não se aplica à aquisição da CDR Pedreira e ESTRE 
Ambiental que são empresas já atuantes no mercado de disposição final de resíduos, como se constata na 
decisão proferida pelo CADE- Consenlho Administrativo de Defesa Econômica (ID 648260).

Dessa maneira, não restou demonstrado nos autos qualquer plausibilidade no pedido consis-
tente ao bloqueio dos valores referentes à suposta comissão devida pelo negócio jurídico viabilizado 
pelo Agravante.

Noutro giro, do exame mais acurado dos autos, em contento com razões aduzidas na defesa 
apresentada pela parte agravada - ID 1114388, observa-se que a mesma sustenta, a todo tempo, que 
jamais houve contratação dos serviços do Agravante, bem como afirma que a pretensão do recorrente 
se baseia em um Contrato de Prestação de Serviços (ID648260) firmado com terceiro, in casu, com 
a contratada TDL.

De igual maneira, impugna o documento de ID 648260, o qual se trata de e-mail encaminhado 
pelo Sr. Carlos Fonseca (BTG Pactual) reconhecendo e agradecendo pela suposta intermediação na 
venda do ativo referente à CDR Pedreira e ESTRE Ambiental. Nestes termos, afirma a parte recor-
rida, que tal e-mail não é documento legítimo e, ainda, que fosse o mesmo indicaria que a responsa-
bilidade pela remuneração pretendida, pela concretização do negócio, seria do Banco BTG e não da 
parte agravada.

Diante do quadro fático esposado, se constata o acerto do proceder adotado pelo a quo, por-
quanto, de fato, os documentos constantes dos autos, não autorizam o bloqueio de contas e pagamento 
dos valores vencidos e vincendos referentes a remuneração do Agravante, revelando-se, inviável, 
nesse momento processual, o deferimento da tutela de urgência pretendida.
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Extrai-se dos fólios, assim, a imprescindibilidade da devida instrução processual, nos autos 
originários, através da qual o Agravante poderá produzir elementos probatórios que demonstrem, de 
forma suficiente, a sua intermediação no negócio jurídico entabulado, e que resultou na aquisição da 
CDR Pedreira e ESTRE Ambiental.

No que tange a distribuição dinâmica do ônus da prova postulada pelo Agravante, vale a trans-
crição do dispositivo previsto na Lei Processual, in verbis:

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de ob-
tenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que 
o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do 
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Com efeito, em que pese o art. 373, §1º do CPC/15, autorizar a inversão do ônus probante, é 
certo, também que compete ao autor, ora agravante, demonstrar um lastro mínimo de plausibilidade 
do direito invocado a ensejar a concessão da referida benesse, o que, in casu, não ocorreu.

Ademais, se encontra expresso no §2º do supracitado artigo que a possibilidade da distribuição 
dinâmica do ônus da prova não pode gerar à parte um encargo de impossível cumprimento, situação 
que se desvela presente nos autos.

Desse modo, após a triangularização do feito recursal, resta patente a impossibilidade de impor 
às Agravadas o dever de comprovar fato negativo, sob pena de multa diária, devendo ser revogada a 
determinação à parte agravada para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os documentos e 
informações inerentes à negociação e aquisição das empresas CDR Pedreira e ESTRE Ambiental, afas-
tando-se, por consequencia, a multa cominatória arbitrada na decisão monocrática de ID 883145, sob 
pena de gerar um enriquecimento ilícito ao Agravante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INI-
CIAL E DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO QUE DEVE 
SER OBJETO DE REFORMA NO QUE TANGE À DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA. DEVER DA AUTORA, ORA RECORRIDA DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO 
DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO DO 
DISPOSTO NO ART. 373, § 1º DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA 
CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00065524920188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 15 VARA CIVEL, Relator: PAU-
LO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍ-
VEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

PROCESSO CIVIL – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDA-
DE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E DIFICULDADE 
OBJETIVA DA PROVA – Infere-se dos elementos trazidos aos autos que o autor nega ter solicitado a 
emissão de cartão de crédito pela ré – Existência de contrato escrito entre as partes, em que assinalada 
a opção por esse produto – Negativa persistente em réplica – Determinação para que o autor comprove 
o preenchimento abusivo do contrato pela instituição financeira – Aplicação da regra de distribuição 
estática do ônus probatório, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil – Ausência de ve-
rossimilhança das alegações do agravante, somada à dificuldade objetiva da prova, que impedem a 
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distribuição dinâmica desse ônus – Aplicação do § 2º do citado artigo – Decisão mantida – Recurso 
desprovido.
(TJ-SP - AI: 21654059820168260000 SP 2165405-98.2016.8.26.0000, Relator: Luiz Arcuri, Data de 
Julgamento: 12/12/2016, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2016)

Como se vê, por ora, inexiste nos autos, prova inequívoca, de que detém o Agravante o direito 
à perceber a remuneração perseguida, devendo ser mantido o decicum invectado, porquanto os docu-
mentos colacionados aos autos não autorizam a concessão da tutela de urgência, nem mesmo o pedido 
de inversão do ônus da prova, o que somente pude constatar após a apresentação das contrarrazões 
ao recurso.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, revogando a decisão de ID 
883145, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8014160-49.2018.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Julgado em 18/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO RESIDEN-
CIAL. LIMINAR DEFERIDA. EMPRESA LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JU-
DICIAL. IMÓVEL FECHADO. FIM DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. PREJUÍ-
ZO DO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ORDEM DE DESPEJO 
MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. REVOGADO. AGRAVO IN-
TERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8014160-

49.2018.8.05.0000, de Salvador (BA), agravante SANT’ANA S/A DROGARIA FARMÁCIAS e agra-
vada JANDAIRA THEREZINHA CHAMUSCA MOREIRA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, bem como julgar 
prejudicado o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANT’ANA 

S/A DROGARIA FARMÁCIAS, irresignada com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cí-
vel e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO 
RESIDENCIAL, tombada sob o nº 0528712-95.2018.8.05.0001, nos seguintes termos:

“Isso posto, DEFIRO a liminar requerida e determino que a acionada desocupe o imóvel declinado 
na peça primeira, de forma voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta, sob 
pena de despejo compulsório, autorizando, desde já, reforço policial. Após debruçar-me sobre o pro-
cessamento da Ação de Despejo por falta de pagamento à luz do Novo Código Civil, passo a adotar 
o entendimento de que não é necessária a designação de audiência de conciliação do procedimento 
comum antes do início do prazo de resposta, sob pena de retirar-se do rito criado pela Lei nº 8.245/91 
a possibilidade de rápida resolução do inadimplemento contratual, ao vislumbrar hipótese, em poucos 
dias, do pagamento do débito, com o fito de evitar-se o alijamento. Nesta toada, cite-se para apresentar 
defesa, através de Advogado, no lapso de 15(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Intime-se, 
salientando que, de acordo com o § 3º do supracitado artigo, poderá evitar a rescisão e elidir a liminar 
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de desocupação se, dentro do prazo acima e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial 
que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62 da referida 
Lei. Confiro à presente decisão força de Mandado de Citação e Intimação. Salvador (BA), 05 de junho 
de 2018 Belª. Márcia Gottschald Ferreira Juíza de Direito Auxiliar (Decreto Judiciário nº 345, de 26 de 
abril de 2018)”(sic. ID 1375201).

Alega em síntese, que: “(...) a fundamentação utilizada pelo d. Magistrado singular não se mos-
trou adequado e tampouco razoável ante o cenário fático instaurado na relação contratual existente 
entre as partes, sobretudo porque o fato do contrato de locação vigorar por prazo indeterminado não 
significa necessariamente que o instrumento contratual encontra-se desprovido de garantia. (...)” (sic 
ID 1375054 – fl. 4).

Diz que: “(...) Pela leitura da r. decisão, percebe-se claramente que o d. Juízo singular apenas 
indicou e conceituou a medida disposta no artigo 59, §1º, inciso IX, presumindo que a não renovação 
impactaria na ausência de fiador, mas não trouxe nenhuma razão que pudesse fundamentar a neces-
sidade de concessão ao caso em apreço. (…)” (sic ID 1375054 – fl. 5).

Salienta ainda: “(...) Assim como se denota no instrumento contratual locatício acostado pela 
própria Agravada às fls. 31/49 dos autos principais, o contrato de locação é atualmente garantido 
pela empresa Brasil Pharma S/A. 29. Embora a Agravada tenha tentado induzir o d. Magistrado a 
quo de que a Recuperação Judicial ajuizada pela fiadora da Agravante deixou o contrato de locação 
desprotegido, essa afirmação não se sustenta e não merece prosperar. (...)” (sic. ID 1375054 – fls. 8).

Informa que: “(...) é de conhecimento do juízo singular que a empresa Agravante encontra-se 
em Recuperação Judicial deferida em 11 de janeiro de 2018 pelo juízo recuperacional da 2ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP sob nº 1000990-
38.2018.8.26.0100. 41. Naqueles autos, foi determinada a suspensão de todas as ações e execuções 
contra as recuperandas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, conhecido como “stay pe-
riod”, de acordo com o art. 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, que faz remissão ao art. 6º da mesma 
Lei (…)” (sic. ID 1375054 – fls. 10).

Requer que seja concedido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provi-
mento a fim de declarar nula a r. decisão agravada em vista da afronta ao artigo 489, §1º, inciso I e II, 
do Código de Processo Civil. (ID 1375054).

Anexou documentos (ID’s 1375162, 1375127, 1375193, 1375183, 1375196, 1375197, 1375199, 
1375201, 1375202, 1375203, 1375204, 1375207 e 1375209).

Consta dos autos, decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado (ID 1382425).
Agravo Interno interposto (ID 1508948). Sem contrarrazões (ID 1679539).
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou resposta, refutando os argumentos susci-

tados. Diz que: “(...) a locatária não efetuou um só pagamento da contraprestação ajustada desde que 
teve a recuperação judicial deferida, JAN/18, ou seja, de 05 FEVEREIRO/2018 até 05 JULHO/2018. 
(…). o imóvel sob contrato de locação, em verdade, não representa elemento que possibilite o soer-
guimento da empresa, pois permanece fechado desde 10 de janeiro de 2018. (…) ”. Pugna pela manu-
tenção da decisão a quo (ID 1550775).

O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão em pauta. 
Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõe os artigos 937 do CPC e 187 do RITJ/BA.

VOTO
Inicialmente, conclui-se que o Agravo Interno perdeu seu objeto em razão do julgamento 

de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado. O artigo 932, III do Código de Processo Ci-
vil c/c art. 162, XV do RITJBA, estabelecem que: “Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de 
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos 
da decisão recorrida”.
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No mérito, o cerne da questão versa sobre a ordem de despejo proferida pelo Juízo primevo, 
considerando a inadimplência referente ao pagamento de aluguéis, vez que a empresa agravante en-
contra-se em recuperação judicial.

Sabe-se que a Ação de Despejo não é vinculada ao Juízo universal da recuperação extrajudi-
cial, nos termos do art. 6º, §1º, Lei 11.101/2005. Assim já decidiu o STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 
DESPEJO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. 1. Em ação de despejo movida pelo proprietário loca-
dor, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com 
base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência 
do Juízo universal da recuperação. 2. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não 
está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º) . 3. Conflito de compe-
tência não conhecido. (CC 122.440/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 14/08/2014, DJe 15/10/2014)

De outro modo, o art. 47 da referida lei dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo via-
bilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manu-
tenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com efeito, o Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperação Extrajudiciais do Estado de São 
Paulo deferiu o processamento de recuperação extrajudicial da empresa recorrente, expedindo edital 
de intimação dos credores para habilitação dos respectivos créditos perante aquele Juízo.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não argumentou quanto ao pagamento 
dos alugueres ajustados, bem como não comprovou o pagamento desde janeiro/2018, que permite o 
deferimento da ordem de despejo.

De referência ao quanto prejuízo alegado, não vislumbra-se. É de conhecimento público o 
fechamento da loja com encerramento das atividades da rede de farmácias. De outro modo, a própria 
agravante informa a suspensão das atividades, restando ausência do perigo na demora para reversão 
da ordem. In casu, constata-se que a parte Agravada, além de se ver obrigada a suportar as despesas 
inerentes ao imóvel, esta obstacularizada de utilizar o imóvel para o fim que lhe aprouver.

Outrossim, o contrato de aluguel possui natureza bilateral, nos termos do art. 117, da LRF, 
não se resolvendo pela falência. Sem prova de cumprimento do contrato (pagamento dos alugueres 
e demais obrigações), não se sustenta o pedido de reforma da decisão de forma a permitir a posse 
do imóvel.

Em que pese o argumento de que o contrato celebrado entre as partes esteja garantido por 
fiança, a regra inserta no inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato deve ser mitigada, 
na espécie.

Dispõe o artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91:

(...)
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da 
parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações 
que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 
desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso 
de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 
12.112, de 2009)
(…)
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Corrobora neste sentido, os precedentes pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DROGRARIA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. Ratifica-se a decisão que deferiu 
liminar de despejo, considerando a situação concreta, em que expressivo o débito, sendo declarada a 
impossibilidade de purgar a mora e noticiada a precariedade da situação financeira da empresa fiadora. 
A permanência da locatária no imóvel causará danos de grande monta para as duas partes. Agravo des-
provido. (Agravo de Instrumento Nº 70075403568, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 22/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL. POSSIBILIDADE DE SIMPLES RETOMADA DO IMÓVEL. EVIDENTE PREJUÍZO DO 
LOCADOR. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. 1. Em ação de despejo movida pelo locador, a reto-
mada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas 
previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo 
universal da recuperação. 2. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em des-
favor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência 
do juízo universal. 3. É irrazoável e desproporcional vedar a simples retomada do imóvel locado, de 
propriedade de terceiro, que experimenta prejuízo diário pela impossibilidade da livre disposição de 
seu bem, pelo fato do locatário estar em recuperação judicial, sob pena de afronta ao próprio direito 
de propriedade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
(TJ-AL - AI: 08016341120168020000 AL 0801634-11.2016.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Lou-
reiro, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2017)

Nestas condições, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida na íntegra, conside-
rando que não há qualquer indício de prejuízo nos autos que possa ser ocasionado na medida em 
que a parte recorrente não paga os alugueres e sequer utiliza mais o imóvel que se encontra fecha-
do, abandonado.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, revogando a decisão 
de ID 1382425, mantendo-se a ordem de despejo deferida em primeiro grau até julgamento do mérito 
da ação. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 0028606-33.2017.8.05.0000 e Agravo Interno nº 0028606-
33.2017.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 
Julgado em 07/08/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C 
REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO LIMI-
NAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.  PRELIMINAR DE NÃO CONHECI-
MENTO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA. ACOLHIDA. GUAR-
DA FIXADA PARA A GENITORA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. 
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE 
PROCESSOS AO JUÍZO PREVENTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO 
SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 

0019520-38.2017.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante ADAILTON JOSÉ DOS SANTOS 
FILHO e agravada F.B.S. representado por MARIAMA CRISTINA BOMFIM DE PAIVA BRITO.
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Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, 
bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADAIL-

TON JOSÉ DOS SANTOS FILHO, irresignados com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito 
da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador – BA, nos 
autos da Ação Ordinária, tombada sob o nº 0560231-25.2017.8.05.0001, nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, antecipo os efeitos da tutela para conceder a guarda unilateral à Sra. Mariama Cristina 
Bomfim de Paiva Brito, fundamentado nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto 
à regulamentação de visitas, a mesma ficará estabelecida conforme a Requerente apresentou à fl.16 dos 
autos. O genitor poderá buscar seu filho em finais de semana alternados, indo buscar o menor ao sábado, 
às 09:00 horas, e devolvendo a criança no domingo até às 18:00 horas; no dia dos pais, bem como na data 
natalícia do acionado, buscando o menor às 09:00 horas e devolvendo-o às 18:00 horas; as festividades 
de final de ano, natal e ano novo, o menor passará o natal com a mãe e o réveillon com o pai, alternando 
a cada ano, a começar pela genitora; os feriados, de igual forma, serão alternados entre os genitores; a 
data natalícia do menor também será alternada entre os genitores, sendo que, nos anos ímpares o menor 
passará a referida data com a genitora e nos anos pares com o genitor, sendo que o guardião permitirá que 
o outro genitor almoce (das 12:00 horas  às 14:30) ou jante (das 17:00 horas às 19:30) com o filho comum, 
a fim de garantir a devida convivência de ambos com a criança nesta data especial. Encaminhem-se estes 
autos ao CEJUSC-FAMÍLIA. Publique-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Salvador(BA), 16 
de novembro de 2017. Edson Ruy Bahiense Guimaraes Juiz de Direito” (sic fl. 81).

Alega em síntese, existir continência entre as ações tombadas sob nº 0544536-31.2017.8.05.0001 
e 0557893-78.2017.8.05.0001, sendo a primeira continente vez que é a ação mais abrangente que tem 
por objeto a guarda do menor, alimentos e divórcio.

Sustenta que: “(...)Apesar de ter apontado a continência existente já no dia 04 de dezembro de 
2017, até a presente data não houve qualquer manifestação do MM. Juízo da 11ª Vara da Família e 
Sucessões. Por essa razão, cabe aqui a avaliação desse DD. Tribunal, ante a negativa de jurisdição 
do juízo de origem, sobre a matéria cogente processual. (...)” (sic. fl. 9).

Afirma que: “(…) Em razão de conflitos de convivência incompatibilidades intransponíveis, 
as partes encontram-se separadas de fato desde final de fevereiro de 2017, sendo que o filho menor 
encontra-se residindo com a mãe, na casa da avó materna (...)” (sic. fl. 12).

Assevera que: “(...) Não é verdadeira a versão da Agravada de que o Agravante pediu divór-
cio SEM MOTIVOS E ABANDONOU a família; o Agravante inclusive, veio ao Brasil somente para 
reunir-se com a mãe, o irmão e o padastro da Agravada e, na sua presença, os informou dos motivos 
pelos quais estava solicitando o divórcio. (…)” (sic. fl. 12).

Aduz que: “(...) a Agravada não se dedicava como quer fazer parecer ao “lar; queria ter uma vida 
de gastos considerados extravagante e fora do padrão e objetivos do Agravante (como bolsas, eletrônicos, 
perfumes e óculos caros e vários, presentes para familiares com valores muito altos(...)” (sic. fl. 12).

Informa que apesar da tentativa de convívio amigável, a recorrida incorre nas atitudes de 
alienação parental, não medindo esforços para caluniar e difamar o agravante perante a terceiros, 
amigos e familiares.

Diz que: “(...) Pode-se ver nesta vasta e completa documentação, que em nenhum momento 
– nem ao mesmo um único ou isolado momento e demonstrando IMENSO controle e serenidade – o 
Agravante iniciou um ataque; reagiu a tais insultou ou mesmo se equiparou nas agressões. (…) Como 
não logrou resultado com os insultos lançados ao Agravante, agora a Agravada partiu para uma 
estratégia mais grave: acusá-lo de agressão física e verbal! (...)” (sic. Fl. 24).
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Requer preliminarmente, a declaração de impedimento para qualquer julgador ou represen-
tante do Ministério Público que mantenham amizade ou intimidade de convívio profissional com a 
Doutora Marta Regina Pinto Bomfim – Promotora de Justiça – por ser genitora da parte recorrida. 
Pleiteia ainda, o reconhecimento de continência nos termos do art. 57 do CPC. Ao final, pugna pela 
concessão do efeito suspensivo a fim de que seja cassada a decisão agravada (fls. 2/59).

Anexou documentos (fls. 60/447).
O presente feito fora distribuído primeiramente à Eminente Desembargadora Pilar Célia Tobio 

de Claro, a qual declinou a competência em razão da prevenção referente ao Agravo de Instrumento 
nº 0027034-42.2017.8.05.0000 (fls. 450/451).

Consta dos autos, decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado (fls. 454/455v).
Irresignado, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, salientando preliminarmente, nulida-

de da decisão por ausência de fundamentação, bem como erro in judicando. Pugnou pela anulação do 
ato decisório que negou o efeito suspensivo (fls. 457/464).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de 
não conhecimento, em razão do descumprimento ao quanto disposto no art. 1.018 do CPC. No 
mérito, refutou os argumentos suscitados. Pleiteou pelo improvimento de ambos recursos (f ls. 
487/513 e 525/556).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhe-
cimento e provimento parcial do presente Agravo de Instrumento (fls. 581/543).

VOTO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADAIL-

TON JOSÉ DOS SANTOS FILHO, irresignados com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito 
da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador – BA, nos 
autos da Ação Ordinária, tombada sob o nº 0560231-25.2017.8.05.0001, antecipou os efeitos da tutela 
para conceder a guarda unilateral à Sra. Mariama Cristina Bomfim de Paiva Brito, fundamentado nos 
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, conclui-se que o Agravo Interno perdeu seu objeto, em razão do julgamento 
do recurso principal.

O artigo 932, III do Código de Processo Civil c/c art. 162, XV do RITJBA, por sua vez, esta-
belecem: “Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não 
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” Grifei.

Discorrendo sobre o referido dispositivo processual, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MA-
RIA DE ANDRADE NERY lecionam:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta super-
veniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe jul-
gar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”(in ‘CPC comentado e 
legislação extravagante’, 11ª ed., 2010, pág. 1002)

Nestas condições, julga-se prejudicado o Agravo Interno de fls. 457/464.
Examinando  preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, constata-se que 

esta não encontra amparo legal.
Dispõe o art. 1.018 do CPC:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do 
agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que ins-
truíram o recurso.
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§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o 
agravo de instrumento.
§ 2o  Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 
3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, 
importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Deste modo, a inadmissibilidade do agravo em face da preliminar arguída ocorrerá somente 
em autos originários não forem eletrônicos.  Corrobora neste sentido, os comentários realizados pelo 
doutrinador Nelson Nery Junior, in verbis:

(…) O atual CPC titubeia entre tornar essa disposição mera regra de informação do juízo, o que se 
nota pelo uso da expressão “poderá requerer” no caput, e “tomará a providência”, no § 2.º. Mas o § 
2.º dá o tom da coercitividade da regra ao impor a pena de inadmissibilidade do agravo no caso de 
descumprimento da “exigência”. Ainda que a regra seja restrita ao processo não eletrônico, mais uma 
vez, a comunicação ao juízo passou a ser faculdade no processo eletrônico e ônus do agravante no 
processo físico. Não havendo comunicação, o juiz poderá retratar-se se e quando for comunicado pelo 
tribunal, no caso de concessão de efeito suspensivo. De qualquer forma, a inadmissibilidade do agravo 
no processo físico onde não houve a comunicação não pode ser declarada de ofício, porquanto só pode 
ser decretada se o agravado alegar e provar o fato. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil 
comentado (livro eletrônico 2 ed.) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Comentários ao 
art. 1.018, ˜2º item 10)

In casu, os autos do processo de origem, tombado sob o nº 0560231-25.2017.8.05.0001, 
tramitam em meio eletrônico, razão pela qual não merece acolhida a referida preliminar. Re-
jeito-a, portanto.

No tocante à preliminar de continência, assiste razão a parte demandante.
Mister se faz tecer breves considerações acerca dos institutos da continência ou da conexão e 

suas consequências jurídicas, antes de adentrar a questão de mérito do recurso.
O Livro de Ritos assim disciplina:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o 
disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 
pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver 
sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 
decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e 
à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
Art. 57.  Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo 
relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão 
necessariamente reunidas.
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 
simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

A doutrina do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona:
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“Da própria definição dos dois institutos processuais se nota com clareza que a continência é uma es-
pécie de conexão, considerando-se que, para que exista o fenômeno da continência entre as duas ações, 
obrigatoriamente deverá haver a identidade de causa de pedir, o que por si só já as torna também cone-
xas. A continência, assim, vai além da conexão, pois exige mais requisitos para se ver configurada no 
caso concreto. Segundo o art. 57 do Novo CPC, quando houver continência e a ação continente estiver 
sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida será extinto por sentença sem resolução 
de mérito.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Proceesual Civil. Editora Juspo-
divm: Salvador, 8ª ed. 2016, p. 202/203)

Compulsando os autos, constata-se a existência de três ações conexas que podem obter deci-
sões divergentes entre si (nº 0544536-31.2017 – Alimentos; nº 0557893-78.2017 –  Divórcio c/c Guarda 
e Alimentos e n° 0560231-25.2017 – Guarda do menor e Alimentos), restando preenchidos  os requi-
sitos da continência de nas Ação tombada sob nº 0557893-78.2017 – Divórcio c/c Guarda e Alimentos 
que abrange os pedidos contidos na Ação de Alimentos (nº 0544536-31.2017).

Com efeito, a ação proposta pela agravada, buscando o divórcio, cumulativamente com 
alimentos para si e filho menor e impúbere e, ainda, a regulamentação de visitas do genitor, 
envolve objeto mais amplo e que abrange aqueloutro do procedimento originário, qual seja a 
ação de alimentos.

Havendo continência, não há razão para tratar separadamente os processos que tem o mesmo 
objeto e que estaria a contrariar a lógica, razoabilidade, economia processual e segurança jurídica, 
evitando que sejam proferidas sentenças distintas e conflitantes em processos distintos que contém o 
mesmo pedido envolvendo as mesmas partes.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. MENORES. AÇÃO DE DIVÓRCIO 
CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE INI-
CIATIVA DO CÔNJUGE VIRAGO. DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO DE GUARDA EM JUÍZO DI-
VERSO PELO GENITOR DAS INFANTES. CONTINÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. MODIFICA-
ÇÃO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA COM OBJETO ABRANGIDO PELO DIVÓRCIO. 
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DAS MENORES. INCIDÊNCIA DO ART. 147 DO 
ECA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. INTERLO-
CUTÓRIA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DES-
LOCAMENTO DO FEITO PARA O JUÍZO DE ITUBERÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0008657-91.2015.8.05.0000, Relator (a): Emílio 
Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 29/07/2015 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROCESSO EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.  IRRE-
SIGNAÇÃO DO DIVORCIANDO. OCORRÊNCIA DE CONTINÊNCIA NO CASO CONCRETO. 
MANTIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR OUTRO FUNDA-
MENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 57 DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Apelante contra sentença que, acolhendo a preli-
minar de litispendência oposta pela Apelada, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2 – Compulsando-se os autos dos processos indicados, constata-se a ocorrência de Continência, ao invés 
da alegada Litispendência, uma vez que os pedidos formulados na ação n° 0500784-93.2016.8.05.0146, 
ajuizada previamente pela Apelada, englobam os pedidos formulados nesta ação.
3 – Deste modo, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, ainda que por outro 
fundamento, consoante inteligência do art. 57 do CPC/15, “Quando houver continência e a ação 
continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida 
sentença sem resolução de mérito...”  RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Pro-
cesso: 0503031-47.2016.8.05.0146, Relator(a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, 
Publicado em: 27/09/2017 )
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Nestas condições, conclui-se que está caracterizada a continência nos moldes do art. 57 do 
CPC, devendo ocorrer a reunião dos autos para processamento dos feitos perante o M.M. Juízo da 10ª  
Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador – BA, em razão 
da sua prevenção.

De referência a decisão agravada, o art. 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece os 
direitos fundamentais da criança e do adolescente, reconhecendo-se a proteção integral:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4°, também define o direi-
to do menor de conviver com seus familiares:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com abso-
luta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.

In casu, não restou demonstrada a ocorrência de violência ou alienação parental, que são as 
situações excepcionais a convivência entre filhos e genitores devendo ser preservado sempre que 
possível, isto porque tem por finalidade evitar a ruptura dos laços de afetividade havidos dentro do 
ambiente familiar, garantindo aos filhos concebidos na constância da sociedade conjugal, o desenvol-
vimento pleno e satisfatório de suas aptidões físicas e mentais.

Corrobora neste sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISI-
TAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. ESTUDO PSICOSSOCIAL EM 
ANDAMENTO. DIREITO DE VISITAS ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. “O DIREITO A 
VISITAS É UM DIREITO DE PERSONALIDADE, NA CATEGORIA DO DIREITO À LIBERDADE, 
PELO QUAL O INDIVÍDUO, NO SEU EXERCÍCIO, RECEBE AS PESSOAS COM QUEM QUER 
CONVIVER. FUNDA-SE EM ELEMENTARES PRINCÍPIOS DE DIREITO NATURAL, NA NE-
CESSIDADE DE CULTIVAR O AFETO, DE FIRMAR OS VÍNCULOS FAMILIARES À SUBSIS-
TÊNCIA REAL EFETIVA E EFICAZ.” (DIAS, MARIA BERENICE, MANUAL DE DIREITO DAS 
FAMILIAS, 8ª ED. ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2011, P. 447). 2. AS CIRCUNSTÂNCIAS NAR-
RADAS NOS AUTOS ESTÃO A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU 
AO AGRAVADO O DIREITO DE VISITAS DE FORMA ASSISTIDA, MORMENTE PORQUE SE 
TRATA DE MEDIDA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DA MENOR, RESGUARDADO O DIREI-
TO DE CONVÍVIO COM O GENITOR, ATÉ QUE SEJA JUNTADO AOS AUTOS O RELATÓRIO 
DO SETOR PSICOSSOCIAL FORENSE. 3. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(TJ-DF - AGI: 
20140020008889 DF 0000893-34.2014.8.07.0000, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 
26/03/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2014 . Pág.: 512)

APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITA - PRINCÍPIO DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR - CRITÉRIO: APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ - CASO CON-
CRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A convivência familiar é direito fundamental da criança e 
do adolescente, que deve ser assegurado pela família, pela sociedade e pelo Estado. 2. O genitor tem 
direito de visitar o filho que não esteja sob sua guarda e de tê-lo sob sua companhia, segundo o que 
acordar com o outro cônjuge ou for fixado judicialmente. 3. A restrição da convivência com o pai só 
se justifica se não atender ao interesse do menor, fato não provado, no caso concreto.(TJ-MG - AC: 
10701100265175001 MG , Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 27/08/2013, Câmaras Cíveis / 
7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)
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Com efeito, o ordenamento pátrio dispõe, como regra, que deve ser aplicada a guarda compar-
tilhada no âmbito familiar em que ocorrer a separação dos pais, encontrando-se ambos os genitores 
aptos a exercer o poder familiar, conforme dispõe o §2º do art.1.584 do CC, com as alterações intro-
duzidas pela Lei nº 3.058/2014.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida fixou a guarda de fato à genitora, 
baseando-se em dados relevantes que foram apanhados do processo e levou em conta que o recorrente 
encontra-se em domicílio exterior, bem como assegurou o direito de visitas ao genitor. Nestas condi-
ções, não merece reparos a r. decisão.

Ante ao exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, voto no sentido de DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de declarar a continência existente, determinando a reunião 
dos processos à 10ª  Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salva-
dor – BA, em razão da sua prevenção, mantendo-se o referido provimento judicial nos demais termos. 
Julgo prejudicado o Agravo Interno de fls. 457/464.

*****

(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8006069-67.2018.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relato-
ra: Desa Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO CONTRA-
DITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. 
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DEFEITO PASSÍVEL DE SUPRIMENTO. 
SUCESSÃO POR DIREITO DE TRANSMISSÃO DA HERANÇA. LEGITIMI-
DADE DO AGRAVO, CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AD-
MINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA 
VENDA. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Trata-se de pretensão recursal, objetivando a reforma da decisão que anulou atos 
processuais, sobrestou a venda dos bens do espólio e determinou a prestação de contas 
por parte da inventariante.
II- Trazidos os temas, a esta Corte, que seriam, supostamente, alçados no primeiro 
grau, estão eles sendo apreciados e deliberados neste julgamento, o que afasta a au-
sência de manifestação judicial e, por conseguinte, violação ao contraditório e à am-
pla defesa. Ademais, caso reconhecida a invalidade do decisum vergastado, um novo 
provimento do primeiro grau, após a manifestação dos agravantes sobre a petição do 
recorrido, devolveria o mesmo tema, com a profundidade cognitiva ligada às mesmas 
alegações. Desnecessária, portanto, a declaração de nulidade pretendida, circunstância 
que somente prestigiaria uma formalidade inútil, em face de as matérias, neste Tribu-
nal, já estarem sendo decididas. Preliminar de nulidade, rejeitada.
III- Não há razão para se reconhecer invalidade dos atos processuais por ausência de 
regular representação por advogado se, além de a parte não ter sido intimada para 
sanar o vício, houve juntada posterior do mandato, sem qualquer alegação de prejuízo 
concreto decorrente desta falta.
IV- O agravado, pai e único herdeiro legítimo da sua filha, tem direito de se ha-
bilitar no inventário da genitora dela, na qualidade de seu sucessor por direito de 
transmissão da herança. O recorrido, portanto, é parte legítima para figurar no 
inventário da mãe de sua filha falecida.
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V- Quem administra bens do espólio deve prestar contas da gerência empregada 
no desempenho deste mister, submetendo a gestão exercida à verificação dos de-
mais herdeiros.
VI- A cautela recomenda que se mantenham sobrestadas as alienações dos imóveis, 
anteriormente autorizadas, assim como novos levantamentos de valores, salvo aqueles 
indispensáveis ao regular funcionamento da sociedade empresária Construtora Aço-
res. Havendo necessidade, contudo, antes de prestadas as contas, de se alienar algum 
bem do espólio, nada impede que o magistrado autorize a venda, ouvidos todos os 
herdeiros, decisão, obviamente, que poderá ser objeto de recurso por qualquer deles.
VII- AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de 
instrumento, para reformar a decisão atacada, apenas no que se refere ao capítulo que reconheceu a 
nulidade dos atos processuais, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, 
adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Carla Fonseca e Gomes Pereira, Cleber 

Fonseca e Gomes, Cláudio Fonseca e Gomes, por fim, Espólio de Cristina Fonseca e Gomes, 
contra decisão prolatada pelo ilustre Juiz da 2ª Vara Cível de Teixeira de Freitas, nos autos da ação 
de inventário do espólio de Maria Clara D’Avila Simões Fonseca, no qual figura como inventariante 
a primeira recorrente.

Consta dos autos eletrônicos que, após o passamento de Maria Clara D’Avila Simões Fonseca, 
em 10/04/2015, a herdeira Carla Fonseca e Gomes Pereira ingressou com o processo de inventário, 
tendo o magistrado a nomeado inventariante (ID 871908, pag. 63 e 67), e, em decisão posterior, defe-
rido a expedição de alvará judicial, oportunizando o levantamento de valores depositados no Banco 
Itau, assim como a venda de um dos imóveis integrantes do espólio. Nesse mesmo decisum, estipulou 
a necessidade de prestação de contas (ID 871908, pag. 68/69).

Consta, também, dos autos, deferimento e consequente expedição de alvarás judiciais, tanto 
para venda de outros imóveis integrantes do espólio (ID 871909, pag. 105), quanto para administra-
ção da sociedade empresária, Construtora Açores, cujas cotas pertenciam, integralmente, à autora da 
herança, assim como para levantamento dos valores depositados em nome da referida empresa (ID 
871911, pags. 177/179).

Agnelo Martins Gomes interveio no processo, alegando que sua filha, Cristina Fonseca e Go-
mes, também herdeira do bens deixados por Maria Clara D Ávila Simões Fonseca, viera a falecer em 
27/12/2017, após longo período de internamento, por força das graves lesões sofridas em uma acidente 
automobilístico, ocorrido em junho de 2015, sendo o seu único sucessor legítimo. Sustentou que nos 
autos do inventário da mãe da sua descendente, esta não outorgou procuração aos advogados que o 
deflagrou, muito menos foi citada para se manifestar, circunstância que enseja nulidade processual. 
Além disso, argumentou que a inventariante não prestou contas da sua gestão, como determinado 
pelo magistrado. Requereu, em conclusão, sua habilitação, a declaração de nulidade dos atos pratica-
dos, assim como a determinação para que o Cartório de Registro de Imóvel se abstenha em transferir 
qualquer dos bens elencados no alvará e, ainda, que fossem prestadas as contas por quem de direito 
(ID 871912, pags. 187/194).

Após a análise dos argumentos alçados pelo interveniente, o magistrado acolheu os pedidos de-
clinados na retromencionada petição (ID 871958), ensejando a interposição deste agravo de instrumento.
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Em suas razões, alinham os agravantes seus argumentos da seguinte maneira: I- ofensa ao 
contraditório e à ampla defesa, em razão de ter apreciado e decidido pedidos formalizados por pessoa 
estranha ao processo, sem lhes oportunizar prévio conhecimento e manifestação; II-a herdeira com-
pareceu espontaneamente aos autos do processo, suprindo a ausência de citação; III- o momento para 
citação, em ação de inventário, é após as primeiras declarações, que só foi determinada na decisão 
agravada; IV- Eventual falta de procuração é um vício sanável, que pode ser suprido a qualquer mo-
mento, como de fato foi, não ensejando nulidade dos atos processual antecedentes, além de inexistir, 
no caso concreto, demonstração de prejuízo. Quanto a esse tópico, sustenta a possibilidade de juntada 
posterior da procuração, convalidando os atos anteriormente praticados; V- ilegitimidade do interve-
niente, pois não é herdeiro de Maria Clara D’avila Simões Fonseca, sendo que os bens deixados 
por sua filha estão sendo inventariados em processo na 1ª Vara de Família de Salvador, no qual 
figura, também como inventariante e herdeira testamentária, a agravante Carla Fonseca e Go-
mes Pereira e, por fim, VI- incompetência da 2ª Vara de Teixeira de Freitas para conhecer de 
questões relacionadas ao inventário de Cristina Fonseca e Gomes.

Em decisão sobre o pleito de tutela de urgência, deferiu-se, em parte, a pretensão recursal, para 
sobrestar, apenas, o capítulo da decisão agravada que reconheceu a nulidade dos atos processuais, 
conforme se verifica no ID 954441.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos alçados pelos re-
correntes, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 113848).

Encaminhado os autos ao Ministério Publico, manifestou-se a digna Procuradora de Justiça, 
no sentido de não haver interesse do órgão em intervir no feito (ID 1711944).

VOTO
Após reanálise dos autos, constata-se que não há alteração na situação fático-jurídica, que 

justifique uma modificação na decisão que rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de intima-
ção dos recorrentes para se manifestar sobre a petição protocolada pelo agravado no primeiro grau, 
e deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a eficácia de um capítulo, apenas, do 
provimento judicial vergastado.

No que se refere ao argumento dos agravantes de que não tiveram oportunidade de se mani-
festar sobre o pedido formulado pelo agravado, o que viola a cláusula integrante do devido processo 
legal, é preciso observar que do princípio que proclama a relatividade dos direitos, sejam eles deriva-
dos de qualquer matriz, surge a consciência jurídica de que as disposições que asseguram garantias 
processuais, devem ser interpretadas e aplicadas, considerando as circunstâncias do caso concreto, 
evitando-se, com isso, tratar como igual situação diferente.

Obviamente que a restrição à esfera jurídica de alguém somente se legitima, se observadas as 
garantias que o fixa, no universo jurídico, como sujeito de direito, cujo conteúdo revela uma comu-
nhão de prerrogativas limitativas do poder estatal, dentre as quais está a cláusula constitucional do 
devido processo legal.

O que não é permitido no embate entre direitos amalgamados em princípios, é a aniquilação 
(supressão completa) de uma dessas garantias jusfundamentais, é dizer: a restrição de uma delas, 
porque precisa ser balanceada com outra prerrogativa de igual dignidade normativa, não se mostra 
vedada, em razão da imperativa necessidade de aplicá-la na medida do possível, em homenagem à 
máxima que informa a interpretação constitucional de princípios em confronto. O que não pode ocor-
rer é a eliminação de uma dessas franquias. Eles cedem, reciprocamente, naquilo que é necessário, em 
mútua colaboração. Informa esse axioma interpretativo, o princípio da concordância prática.

Assim, na hipótese dos autos, ainda que o magistrado tenha deixado de intimar os agravantes 
para se manifestar sobre a petição do recorrido, os temas que seriam, supostamente, alçados no pri-
meiro grau foram trazidos à apreciação desta Corte. Com este recurso eles estão sendo apreciados e 
deliberados, o que afasta a ausência de manifestação judicial.
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Vertidos, nesta Corte, fundamentos sobre a higidez da decisão guerreada, afastado está o vício 
de ausência de contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, desnecessária a declaração de nulidade 
do mencionado decisum, que, ressalte-se, somente prestigiaria uma formalidade inútil, haja vista que, 
reconhecida a sua invalidade, um novo provimento do primeiro grau, após a manifestação dos agra-
vantes sobre a petição do recorrido, devolveria o mesmo tema, com a profundidade cognitiva ligada 
às mesmas alegações.

Preliminar de nulidade, rejeitada.
Aduzem os agravantes, com objetivo de ilidir o reconhecimento da nulidade dos atos pro-

cessuais, que a herdeira compareceu espontaneamente nos autos do processo, suprindo a ausência 
de citação, tendo posteriormente, inclusive, por intermédio da inventariante do seu espólio, juntado 
procuração, ratificando os atos até então praticados.

Não houve, como afirmam os recorrentes, comparecimento espontâneo de Cristina Fonseca 
e Gomes, haja vista que, nada obstante esteja seu nome na petição constante do ID 871912, pags. 
181/184, nenhuma procuração por ela foi outorgada, até aquele momento, aos advogados que subscre-
veram a sobredita promoção. O mandato, contendo o nome da Cristina Fonseca e Gomes, foi firmado 
pelo seu espólio, conferindo poderes aos patronos que defendem os interesses dos recorrentes, em 
data posterior a retromencionada manifestação (ID 871922). Esse defeito, contudo, não inquina de 
nulidade os atos processuais praticados.

Isso porque, sendo possível a juntada posterior da procuração faltosa, a sua apresentação supre 
o vício de representação.

Ora, o art. 76 do CPC/2015 é expresso em determinar que, estando a parte irregularmente 
representada, deverá ser intimada para, em prazo razoável, sanar o vício. Nessa mesma toada entende 
o STJ, conforme inteligência haurida dos seguintes arestos: (AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Mi-
nistro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018; AgInt 
no AREsp 959.574/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, 
DJe 19/12/2017 e AgInt no AREsp 1084864/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Tur-
ma, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Assim, não há razão para a declaração de nulidade por ausência de regular representação se, 
além de a parte não ter sido intimada para sanar o vício, houve juntada posterior do mandato, sem 
qualquer alegação de prejuízo concreto decorrente desta falta.

Saliente-se que o mandato, posteriormente acostado, foi firmado pela inventariante do espólio 
de Cristina Fonseca e Gomes.

Concernente a alegação de ilegitimidade do interveniente, ora agravado, em razão de não ser 
herdeiro de Maria Clara D’avila Simões Fonseca, sendo que os bens deixados por sua filha, Cris-
tina Fonseca e Gomes, estão sendo inventariados na 1ª Vara de Família de Salvador, não assiste 
razão aos recorrentes.

A hipótese é de sucessão por direito de transmissão da herança de Cristina Fonseca e Go-
mes, falecida em dezembro de 2017, em virtude das lesões sofridas em acidente automobilístico, 
ocorrido em junho de 2015, depois, portanto, da abertura do inventário de sua genitora, defla-
grado em 13/06/2015, somente deixando o seu pai como herdeiro legítimo, e sua irmã, também 
inventariante de seu espólio, como sucessora testamentária da metade dos seus bens.

Ora, o agravado não se habilitou no inventário de Maria Clara D’avila Simões Fonseca 
na qualidade de herdeiro dela, mas sim de Cristina Fonseca e Gomes. Esta, por sua vez, faleceu 
após aberta a sucessão da sua mãe e, por isso, tem o recorrente direito, por transmissão, à he-
rança de sua filha falecida.

O agravado é, portanto, parte legítima para figurar no inventário da mãe de sua filha 
falecida, na qualidade de herdeiro por transmissão, o que, via de consequência, mantém-se a 
competência da 2ª Vara de Teixeira de Freitas para apreciar as suas indagações.
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No que se refere à prestação de contas, é de rigor que quem administra bens alheio deva 
informar a gerência empregada no desempenho desse mister. Os bens autorizados à venda, os 
valores objeto de alvará de levantamento e a condução da sociedade empresária devem se sub-
meter à verificação dos demais herdeiros, com a finalidade de aferir a boa gestão do espólio.

Enquanto ainda não concretizada essa prestação de contas, a cautela recomenda que 
se mantenham sobrestadas as alienações dos imóveis, anteriormente autorizadas, assim como 
novos levantamento de valores, salvo aqueles indispensáveis ao regular funcionamento da socie-
dade empresária Construtora Açores.

Após julgadas as contas, ou mesmo antes delas, mas, nessa hipótese, entendendo o magistrado 
ser necessária a alienação de algum bem do espólio, nada impede que autorize a venda, ouvidos todos 
os herdeiros, decisão, obviamente, que poderá ser objeto de recurso por qualquer deles.

Nessas condições o VOTO é no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente 
recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão atacada apenas no que se refere ao 
capítulo que reconheceu a nulidade dos atos processuais.

*****

(TJBA – Apelação nº 0002618-44.2004.8.05.0039. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Jatahy 
Júnior, Quinta Câmara Cível, Julgado em 26/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDEN-
TE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTA-
DA. MÉRITO. VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA  VÍTIMA. INO-
CORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. OMISSÃO 
DA EMPRESA RÉ. FALHA NA SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DE PROTEÇÃO AO EMPREGADO. DEVER DE RESSARCIMEN-
TO. EX-COMPANHEIRA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. FIXAÇÃO 
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIO-
NALIDADE. DANOS PATRIMONIAIS. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO DA 
IMPORTÂNCIA PARA 2/3 DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE 
QUE 1/3 DESSE VALOR DESTINAVA-SE AO PRÓPRIO SUSTENTO DA VÍ-
TIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CUMULAÇÃO COM 
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. 
ABATIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA EM PAR-
TE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois constata-se nos autos prova docu-
mental suficiente a embasar o pedido do dano material e a presunção de dependência 
econômica da autora, ex-companheira do de cujus.
A apelante expôs o empregado a riscos que culminou em acidente fatal, olvidando o 
direito fundamental do trabalhador à tutela da integridade física e à prevenção a aci-
dentes no ambiente laboral.
Todos elementos foram muito bem sopesados pelo juízo primevo, o qual, após conside-
rar o que fora relatado nos autos, e nos depoimentos das testemunhas colhidos em ju-
ízo, proferiu sentença consonante com a dinâmica dos fatos, de forma a se mostrar in-
cabível qualquer constatação de culpa exclusiva da vítima no evento, sobretudo, diante 
da constatada conduta omissiva da ré no tocante as medidas de segurança compatíveis 
com a atividade exercida pelo de cujus.
Nos termos do art. 932, II, do Código Civil, a empresa apelante deve responder em 
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favor da apelada pela reparação civil, por ter contribuído com o óbito do seu ex-com-
panheiro em serviço.
A verba indenizatória fixada na primeira instância afigura-se adequada para atender o 
objetivo da reparação, desmerecendo qualquer ajuste que acarrete a redução do quan-
tum estipulado.
É devida pensão mensal à autora, cuja dependência financeira em relação ao compa-
nheiro é presumida, em razão do dever de mútua assistência entre os eles.
O cálculo da pensão deverá ser limitado a 2/3 de 03 salários mínimos, pois, consoante 
jurisprudência consolidada do STJ, presume-se que o 1/3 restante desse rendimento 
era destinado ao próprio sustento da vítima.
O STJ já se posicionou pela possibilidade de cumulação de pensão previdenciária por 
morte com aquela fixada a título de indenização indenizatória por ilícito civil.
É inviável a compensação ou o abatimento do seguro de vida com o pensionamento, 
pois são diversas as naturezas jurídicas das verbas em questão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002618-44.2004.8.05.0039, 

na qual figura como apelante a Companhia Brasileira de Fertilizantes – Cibrafertil, e como apela-
da Lúcia Ferreira dos Santos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR 
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para reduzir o valor da pensão à importância de 2/3 
(dois terços) de 03 (três) salários mínimos, a serem percebidos da data do óbito até a data que a vítima 
completaria a idade de 65 (sessenta e cindo) anos. , nos termos do Voto do Relator.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da sentença de fls. 353/358, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de 

Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Camaçari que, nos autos da presente 
Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao paga-
mento da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, corrigida monetaria-
mente, com base no INPC, a contar da data da sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, acrescida 
de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da sentença; o pagamento de indenização por da-
nos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, 
vigente à data de cada pagamento, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade (16/09/2029) e o pagamento de uma só vez das parcelas vencidas, desde a data do óbito, até a data 
do início do pagamento da pensão mensal, tomando-se por base o valor de três salários mínimos, calcu-
lado sobre o salário mínimo vigente quando do efetivo pagamento, iniciando-se com 30 (trinta) dias do 
óbito, acrescido de juros de mora a partir de quando cada prestação se tornou devida.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista que a parte autora decaiu de 
parte mínima do pedido, nos termos do Parágrafo Único do art.86, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ré Companhia Brasileira de Fertilizantes – Cibrafetril interpôs recurso de ape-
lação às fls. 598/624, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial no tocante aos pedidos de conde-
nação por danos materiais.

No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois o de cujus no dia do aci-
dente não estava laborando suas tarefas de limpeza do equipamento desintegrador da planta de aci-
dulação de acordo com as instruções do manual cedido pela empresa recorrente conjuntamente com 
as aulas e treinamentos do qual fez parte, arcando com o risco de efetuar a purificação do referido 
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maquinário fora dos moldes de segurança.
Assevera, assim, o descabimento da condenação da empresa em danos morais, por ausência 

dos pressupostos da responsabilidade civil e requereu, ainda, a redução do quantum indenizatório, 
considerado desproporcional para as circunstâncias dos autos.

Atinente à indenização por danos patrimoniais, pleiteia o afastamento da pensão mensal fixa-
da para a companheira, sobretudo porque é pensionista do INSS e a ausência de filhos oriundos da 
união estável com a vítima.

Salienta, também, que a Magistrada a quo não agiu com acerto ao considerar a renda do 
vitimado equivalente a 03 (três) salários-mínimos e adotar esse valor como base de cálculo do 
pensionamento mensal, pois deixou de aplicar a dedução impositiva do percentual equivalente à 
parte que o de cujus utilizava para a própria subsistência, a qual não deve integrar a indenização 
devida a apelada.

Assim, entende que o cálculo a ser aplicado deve ser a razão de 1/3 do salário, considerando a 
presunção de que 2/3 da remuneração da vítima era utilizada para subsistência própria e para suprir 
gastos pessoais.

Por fim, verbera que houve o pagamento da indenização do seguro de vida no montante de 
R$52.289,93 (cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), a qual 
deverá ser deduzida do pensionamento, sob pena de risco de enriquecimento ilícito. Desta forma, 
requer o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões às fls. 406/411, pugnando pela 
mantença do decisum vergastado em todos os seus termos.

VOTO
Cuida-se de Apelação Cível em face  da sentença que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a 
título de danos morais, corrigida monetariamente, com base no INPC, a contar da data da sentença, 
nos termos da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data 
da sentença; o pagamento de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, 
em valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, vigente à data de cada pagamento, até a data em 
que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (16/09/2029) e o pagamento de uma só 
vez das parcelas vencidas, desde a data do óbito, até a data do início do pagamento da pensão men-
sal, tomando-se por base o valor de três salários mínimos, calculado sobre o salário mínimo vigente 
quando do efetivo pagamento, iniciando-se com 30 (trinta) dias do óbito, acrescido de juros de mora 
a partir de quando cada prestação se tornou devida.

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbi-
trados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de inépcia no tocante aos pedidos de condenação 
por danos materiais.

Assevera a apelante que o pedido de lucros cessantes mostra-se incoerente, pois na exordial a 
apelada trouxe informações aleatórias e simples cálculos, os quais não dizem respeito à quantificação dos 
hipotéticos danos causados. Ademais, a apelada deixou de mencionar qual seria o suposto dano econômico 
suportado, após o acidente de seu companheiro e sua dependência em relação aos valores aferidos.

 De outro modo, constata-se nos autos prova documental suficiente a embasar o pedido do 
dano material e a presunção de dependência econômica da autora, ex-companheira do de cujus, a 
saber: a cópia da carteira de trabalho da vítima consignando o valor do salário mensal do falecido, 
constante à fl. 27 e a declaração pública de união estável à fl. 16, ratificada através da carta concessão 
de pensão por morte em favor da apelada emitida pelo INSS à fl.  107.

Desta forma, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
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No mérito, defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois o de cujus no dia do aci-
dente não estava laborando suas tarefas de limpeza do equipamento desintegrador da planta de aci-
dulação de acordo com as instruções do manual cedido pela empresa recorrente conjuntamente com 
as aulas e treinamentos do qual fez parte, arcando com o risco de efetuar a purificação do referido 
maquinário fora dos moldes de segurança.

Compulsando os autos, verifica-se o óbito do Sr. Emmanoel Gomes de Lima, ex-companheiro 
da apelada, em virtude de acidente ocorrido nas dependências da Companhia Brasileira de Fertilizan-
tes – Cibrafertil, quando em atividade laboral.

Segundo as provas produzidas nos autos, confirmou-se que o vitimado estava realizando ati-
vidade de limpeza da parte interna do equipamento desintegrador da planta de acidulação, tendo o 
comando (botoeira) do desintegrador sido acionado, momento em que uma das paletas de sua estru-
tura interna (eixo) atingiu a cabeça do trabalhador que se encontrava no interior do desintegrador, 
provocando sua morte por esfacelamento crânio-desintegrador.

De acordo com o documento técnico nº 16/2001, elaborado pelo Centro de Estudos da Saúde 
do Trabalhador de fls. 29/51, concluiu-se pela falta inconteste de planejamento por parte da empresa 
ré no gerenciamento dos seus riscos, principalmente no que dizem respeito à adoção e execução de 
normas e procedimentos de segurança previstos na NR-12, qual prevê no seu subitem 12.2.1 que: as 
máquinas e os equipamentos não devem ter dispositivos de acionamentos e paradas localizadas de 
modo que possam ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou de qualquer outra 
forma acidental.

Afirmou-se, ainda, à fl. 38, que: Foi possível observar durante a inspeção que não havia no 
local do acidente uma sinalização adequada, avisando e alertando os trabalhadores de que os equi-
pamentos não poderiam ser acionados acidentalmente.

Consignou-se também no mencionado documento técnico que essa falha associou-se a falta de 
prioridade e atenção com o sistema de segurança quando a empresa deixou de cumprir os requisitos 
legais sobre segurança e saúde do trabalhador previstos na Portaria nº 3214/1978 do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Destaque-se, em particular, o depoimento da própria testemunha da apelante à fl. 330 confir-
mando a falha de segurança no local na época do acidente, in verbis:

[…]
que na época do falecimento do Sr. Emanuel, não existia nenhum equipamento de segurança que 
evitasse a ligação da planta de acidulação de forma equivocada; que atualmente há equipamento de 
segurança adotado pela empresa para evitar a ligação equivocada da planta de acidulação;
[...]

E mais. Convergindo com o depoimento da testemunha da ré, o relatório de inspeção elabo-
rado pelo Ministério Público do Trabalho às fls. 122/126, afirma que a empresa somente instalou um 
dispositivo elétrico que impedia o funcionamento do equipamento quando da abertura da janela de 
acesso para a limpeza, após o acidente com o ex-companheiro da apelada.

No caso vertente, todos estes elementos foram muito bem sopesados pelo juízo primevo, o 
qual, após considerar o que fora relatado nos autos, e nos depoimentos das testemunhas colhidos em 
juízo, proferiu sentença consonante com a dinâmica dos fatos, de forma a se mostrar incabível qual-
quer constatação de culpa exclusiva da vítima, sobretudo, diante da constatada conduta omissiva da 
ré no tocante as medidas de segurança compatíveis com a atividade exercida pelo de cujus.

Desta forma, mostra-se acertado o posicionamento do juízo primevo que, após acurada aná-
lise do que consta nos autos, rechaçou a tese de culpa exclusiva da vítima, não merecendo qualquer 
respaldo a tese de que o acidentado seria o responsável pela limpeza da máquina e sua suposta falta 
de zelo no serviço, sendo impositiva a responsabilização civil da apelante.
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Por óbvio, a apelante expôs o empregado a riscos que culminou em acidente fatal, olvidando 
o direito fundamental do trabalhador à tutela da integridade física e à prevenção a acidentes no am-
biente laboral.

Assim, nos termos do art. 932, II, do Código Civil, a empresa apelante deve responder em favor 
da apelada pela reparação civil, por ter contribuído com o óbito do seu ex-companheiro em serviço.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
[...]
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão dele;

Nos mesmos termos, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NULI-
DADE DA SENTENÇA - ACIDENTE DO TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
E CULPA PRESUMIDA DO EMPREGADOR - MORTE DO FILHO EM EXPLOSÃO - FER-
RAMENTA DE TRABALHO INADEQUADA - CULPA DO EMPREGADOR DEMONSTRADA 
- DANOS MORAIS - PENSÃO MENSAL - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DEPENDÊNCIA 
ECONÔMICA PRESUMIDA - SALÁRIO DE BASE - LIMITE DE IDADE - CONSTITUIÇÃO 
DE CAPITAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  Rejeita-se a preliminar de nulidade da senten-
ça diante da constatação de que preenche os requisitos formais e expõe os motivos que ensejaram 
a conclusão, ainda que de forma sucinta. A responsabilização civil decorre da demonstração da 
existência de dano sofrido pela vítima ligado por nexo de causalidade à conduta (ou omissão) ilícita 
do agente (CC, arts. 186 e 927). Na ação reparatória baseada em acidente do trabalho ocorrido 
com o empregado no exercício de atividade perigosa, considera-se que a responsabilidade do 
empregador é objetiva, com presunção relativa de culpa, pois o risco da atividade econômica 
é da empresa (CR, art. 7º, XXVIII; CLT, arts. 2º e 193, I; CC, arts 389 e 927, p.ú.). Para que o 
empregador possa afastar sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, deve provar que 
cumpriu seu dever de proteção da integridade física do empregado e que não contribuiu para o 
evento danoso. Nas circunstâncias do caso concreto, o fornecimento de peneira de malha de aço 
para o manuseio de substâncias explosivas caracteriza conduta ilícita, negligente e imprudente do 
empregador, pelo flagrante descumprimento da CLT, das regras de segurança da NR-19 do Ministé-
rio do Trabalho e do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) do Exército 
Brasileiro. As indenizações devidas pelos danos morais e materiais devem ser fixadas de acordo 
com a extensão do prejuízo suportado pelos Apelantes (CC, arts. 944 e 948, I e II). No arbitramento 
da verba indenizatória, cabe ao julgador atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e 
consequências, as condições sócio-econômicas de ambas as partes, alcançando valor que propor-
cione reparação, ou, ao menos, amenize a dor decorrente do evento danoso, e desestimule a prática 
ilícita, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia indenizatória deve 
ser corrigida monetariamente pelos índices da tabela adotada pela Corregedoria Geral de Justi-
ça desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (STJ, súmulas n. 
362 e 54). Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre seus membros. 
De acordo com a jurisprudência do e. STJ, a pensão mensal devida aos pais de família de baixa 
renda por morte de filho deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário, inclusive gratificação 
natalina, a contar da data em que a vítima completaria 14 anos até a data em que alcançaria 25 
anos, quando deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário, até o óbito dos beneficiários ou a 
data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ressalvado o direito do genitor sobrevivente de 
acrescer a parte que cabia ao outro à sua e receber a integralidade da pensão. Cada parcela da 
pensão mensal deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde 
o vencimento. A empresa condenada ao pagamento de pensão mensal deve constituir capital para 
essa finalidade (CPC/15, art. 533; STJ, súm. 313). Os honorários advocatícios sucumbenciais são 
calculados sobre a condenação, abrangidas a indenização por danos morais, as prestações venci-
das da pensão mensal e mais doze prestações vincendas (CPC/15, art. 85, § 9º). (TJMG - Apelação 
Cível nº 1.0338.02.008291-7/001, Relator(a): Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) [grifei]
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Pelo dito, resta indubitável a caracterização do dano moral, independentemente de compro-
vação. Não se mostra árdua a tarefa de tentar imaginar a dor da esposa pela perda do esposo, em 
circunstância tão traumatizante. Por isso, são incontestáveis os danos extrapatrimoniais sofridos pela 
autora, decorrentes da angústia, aflição e do sentimento de impotência.

Neste viés, o posicionamento cristalizado pela jurisprudência é de responsabilizar os culpados 
pelo pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais à família da vítima, conforme 
observado nos precedentes a seguir transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RES-
PONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO DE 
COLETA DE RESÍDUOS E MOTO –MORTE DO MOTOCICLISTA - RESPONSABILIDADE OB-
JETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA –  DANO MATERIAL – DANO MORAL - VALORES INDENI-
ZATÓRIOS ARBITRADOS À LUZ DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - APELO IMPROVI-
DO. Comprovados a ocorrência do evento danoso, o nexo causal, e a conduta culposa do motorista 
da empresa, advém a obrigação de indenizar, de modo a reparar os danos causados aos familiares 
da vítima, o que não resta elidido pela simples alegação de incapacidade financeira ou econômica da 
permissionária para o adimplemento. Não merece reparo o valor da indenização por dano material 
que objetiva viabilizar o sustento material da filha.  Dano moral devido, inerente ao sofrimento pela 
perda do genitor, sem significar enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJBA 
– Processo: 0003543-77.2005.8.05.0274 - Apelação. Relatora: Juíza Convocada Marta Moreira Santa-
na. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Julgado em: 28/1/2014).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VITIMA. ÓBITO. DANO MORAL. 
QUANTUM. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO. I – A guia de recolhimento da taxa recursal deve conter a 
indicação do número do processo que ensejou a despesa, sob pena de deserção, razão do não conheci-
mento do recurso da Ré. II – A pena de deserção não pode ser aplicada enquanto não apreciada a gra-
tuidade da Justiça, razão pela qual deve o Tribunal analisar o pedido não examinado pelo julgador 
precedente. PRELIMINAR REJEITADA. III – É assegurada a gratuidade da Justiça àquele que decla-
rar, mediante simples afirmação, a hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processu-
ais, impondo-se o deferimento do pleito. IV – Arbitrada em valor módico, a verba reparatória do dano 
moral  deve ser majorada, a fim de atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor ao 
causador do dano  e de compensar a vítima do constrangimento. V – A pensão indenizatória, que pode 
ser cumulada com a previdenciária, deve ser fixada, na hipótese, em 2/3 do salário da vítima, vez que 
arbitrada em favor de cônjuge e filhas. VI – Os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento 
danoso e a correção monetária, da data do seu arbitramento, na hipótese de dano moral, e da data 
do evento danoso, no caso de dano material. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DAS 
AUTORAS PROVIDO. (TJBA – Processo: 0000608-54.2008.8.05.0211 – Apelação. Relatora:   Heloísa 
Pinto de Freitas Vieira Graddi. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Julgado: 10/12/2013).

Observa-se, no presente caso, a ocorrência de dano moral indenizável porque a ocorrência da 
morte decorrente de acidente provocado por terceiro afetou o núcleo familiar da apelada, cabendo-lhe, 
assim, direito à indenização, inclusive porque a circunstância versada nos autos supera um mero dis-
sabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade. Assim, quanto ao valor a ser 
arbitrado, Carlos Alberto Bittar ensina que “na fixação da indenização por dano moral, o julgador 
deve atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão e sua repercussão e as circuns-
tâncias fáticas”. (in Reparação Civil por Danos Morais: a questão da fixação do valor, Tribuna da 
Magistratura, caderno de doutrina, jul/96, p. 36).

Extreme de dúvidas que a indenização por danos morais busca confortar a vítima pela prática 
de um ato ilícito, causador de lesão de cunho íntimo, a qual não se pode avaliar, porém é possível esti-
mar. Contudo, como a lei não fixa valores ou critérios para a quantificação da reparação, os Tribunais 
Superiores têm se pronunciado reiteradamente no sentido de que o montante indenizatório deve ser 
arbitrado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriqueci-
mento indevido.
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Mister destacar, inclusive, que o valor das indenizações por danos morais em casos de morte 
vem sendo arbitrado equitativamente pela Corte Superior de Justiça em favor dos familiares da vítima 
em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Assim, 
como no presente caso cuida-se de relação de extrema proximidade, pois o falecido era companheiro 
da autora, cabe, assim, a mantença da verba reparatória.

Dentro desses critérios, entendo razoável a manutenção da compensação por danos morais 
tal qual arbitrada pela magistrada a quo, que fixou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
ficando, assim, em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente 
porque enquadrado no patamar adotado em julgamentos de casos similares, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. VIO-
LAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE SOLI-
DÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. 
PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 3. CONFIGURAÇÃO DA CULPA. 
DIMINUIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALI-
DADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO: Trata-se 
de agravo interposto por Rodrigo de Paula Viáfora e outro contra a decisão que negou seguimento ao 
recurso especial. Na origem, discutiu-se ação de indenização por danos morais proposta por Valter 
Luiz de Souza e Vera Lúcia Pereira de Souza em desfavor dos ora agravantes, tendo como causa de 
pedir a morte do seu filho Anderson Pereira de Souza, provocada por acidente de trânsito causado por 
um dos réus, ao ultrapassar em alta velocidade um semáforo que sinalizava de modo intermitente a luz 
amarelo-alaranjada, atingindo fatalmente o carro em que a vítima se encontrava como passageiro. 
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus solida-
riamente ao pagamento, de uma só vez, de indenização por danos morais no valor de “200 salários 
mínimos da época do embate, cujo valor será corrigido desde aquele evento com juros de mora de 
0,5% (meio por cento) ao mês até 11.01.2003 e a partir desta em 1% (um por cento) ao mês, com va-
lores atualizados pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, também desde o evento 
danoso (acidente)” (e-STJ, fl. 424). Todas as partes interpuseram apelação. (...). Especialmente no que 
se refere ao quantum indenizatório, a aplicabilidade desse verbete sumular se justifica exatamente 
porque não se cuida de valor exorbitante (200 salários mínimos calculados à época do evento danoso). 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.  (STJ, Relator: Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE. DJe: 11/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE 
DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E CON-
VERSÃO DO RITO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHI-
DA PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA IMPUGNADA – PRELIMINARES REJEITADAS 
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS 
PARÂMETROS DO STJ E SINGULARIDADE DO CASO CONCRETO – SÚMULA 54 DO STJ – 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. Em decorrência do sinistro, faleceu o esposo e pai 
das autoras, onde se mostra cristalino o sofrimento e a dor sentida pela parte demandante. O abalo 
moral   é manifesto, sendo indiscutível a agressão ao equilíbrio emocional das apelantes em face da 
situação vivenciada. 6. No que diz respeito à cobertura dos danos morais, não é de ser acolhida a tese 
da seguradora denunciada, uma vez que não há expressa exclusão dos mesmos na própria apólice 
colacionada pelo Réu à fl. 65, instrumentalizada entre o réu e a seguradora e que não fora objeto de 
qualquer impugnação. 7. Desse modo, face às circunstâncias pertinentes às partes (ressaltando que 
são 02 demandantes) e dinâmica do acidente, impende fixar a indenização por danos morais em valor 
equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos para cada uma, totalizando o importe de R$406.800,00 
(quatrocentos e seis mil e oitocentos reais), quantia que se encontra em consonância com o patamar 
fixado pelo STJ para casos análogos - REsp 1095575/SP e que deverá ser corrigida monetariamente 
pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se a dicção da Súmula 362 do STJ e com a inci-
dência de juros de mora desde o fato danoso, 10/04/1997, na forma da Súmula nº 54 daquela mesma 
Corte e de acordo com o que determina o art. 398 do Código Civil. (...). (TJBA – Processo: 0001248-
13.2002.8.05.0229 – Apelação. Relator: Gesivaldo Nascimento Britto. Julgado em: 28/1/2014).
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Deste modo, levando-se em conta a circunstância de se tratar de um episódio trágico, que en-
volve ente querido, vale dizer, perda do companheiro da autora, caracterizada encontra-se a ocorrência 
de dano moral, tornando dispensável a sua demonstração em Juízo. Assim, o montante indenizatório 
fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se adequado a atender o objetivo da reparação. Daí 
porque o reclamo da apelante para minoração da verba estipulada em primeiro grau merece ser afastado.

No que atine à indenização por danos patrimoniais, a apelante pleitea o afastamento da pensão 
mensal fixada para a companheira, diante da ausência de prova de relação de dependência econômica 
entre os conviventes, o que não poderia ser presumida, já que a apelada, sendo a dependente já recebe 
pensão por morte.

Ademais, sustenta que a magistrada a quo não teria agido com acerto ao considerar a renda do 
vitimado equivalente a 03 (três) salários-mínimos e adotar esse valor como base de cálculo do pensio-
namento mensal, pois deixou de aplicar a dedução impositiva do percentual equivalente à parte que o 
de cujus utilizava para a própria subsistência, a qual não deve integrar a indenização devida a apelada.

Nesse particular, quanto à inviabilidade do arbitramento da pensão em favor da companheira, 
trata-se de mero inconformismo alheio às circunstâncias dos autos, em que a autora, sem que lhe fosse 
dada qualquer oportunidade de planejamento, viu-se esbulhada da companhia de seu companheiro, e 
do suporte emocional e financeiro que este representava na família, cujos gastos passaram a não mais 
ser repartidos, além da inevitável redução do seu  padrão de vida.

Quanto à alegação de que não existiria prova da dependência financeira da companheira, ne-
nhuma prova foi produzida em juízo com robustez suficiente para se poder afirmar que a convivente 
não dependia economicamente dos rendimentos de seu companheiro.

Não obstante, na presente hipótese, a dependência financeira é presumida, em razão do dever 
de mútua assistência entre os cônjuges, entabulado em no art. 1.566, III do Código Civil, aplicado ao 
caso por analogia, inexistindo fundamento apto a afastar a responsabilidade do causador do dano. Na 
esteira desse entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE-
CORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AÇÃO 
PROPOSTA PELA ESPOSA E FILHA DA VÍTIMA FALECIDA. LIDE SECUNDÁRIA DECORRENTE 
DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA JULGADA PROCEDENTE. DENUNCIAÇÃO DA 
RÉ BASEADA EM CONTRATO DE SEGURO. APELAÇÕES DE TODAS AS PARTES. (…)  DEPEN-
DÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA EM RELAÇÃO A SEU MARIDO FALECIDO. PRESUMI-
DA, EM RAZÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. (…) (TJ-PR - AC: 5756765 PR 0575676-5, 
Relator: Valter Ressel, Data de Julgamento: 25/03/2010,  10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 
364)
“A pensão é devida àqueles que dependiam economicamente da vítima a época do óbito. É presumida 
a dependência da esposa da vítima, sendo irrelevante se exercia ou não atividade remunerada, pois o 
que importa é a diminuição do padrão de vida do núcleo familiar.” (TJPR - Apelação Cível 431276-5, 
rel. Juiz Vitor Roberto Silva, DJ 05.09.2008)
“A prova de dependência econômica da esposa em relação ao de cujus, seu esposo, é providência 
desnecessária ante a comunhão existente na sociedade conjugal e o dever de auxílio mútuo entre os 
cônjuges.” (TJPR - Apelação Cível 0360350-9, rel. Juiz Luiz Osório Moraes Panza, DJ 17.11.2006).

Indo além, a Corte Superior já se posicionou, em contundentes julgados, pela possibilidade de 
cumulação de pensão previdenciária por morte com aquela fixada a título de indenização indenizató-
ria por ilícito civil, visto que ambas possuem nascedouros distintos.

A propósito, os precedentes a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INDE-
NIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL À VIÚVA (CC, ART. 1.537, II). PRÉVIO RECEBIMENTO DE 
PENSÃO ESPECIAL PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA PENSÃO CIVIL. IM-
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POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460, 512 E 515 DO CPC. CUMULAÇÃO DAS 
PENSÕES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 1 - Na hipótese, apesar de o réu, ora recorrido, no recurso de apelação, ter pretendido 
apenas a diminuição dos valores e do termo final do pensionamento, o v. aresto recorrido considerou, 
de ofício, que a cumulação da pensão civil ex delicto com aquela assegurada pela legislação especial 
(pensão previdenciária por morte paga pelo Exército à viúva) seria uma questão de ordem pública, 
tendo, por isso, excluído a pensão por ato ilícito, mantendo, sem modificação, a de índole previden-
ciária. 2 - Nesses termos, ocorreu violação aos arts. 128, 460, 512 e 515 do CPC, na medida em que, 
no julgamento das apelações, foi introduzida e decidida questão nova, não suscitada nos recursos 
do réu e dos autores, transbordante, portanto, dos limites da lide e do efeito devolutivo do recurso. 
3 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “o benefício previdenciário é diverso e 
independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distin-
tas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é 
autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba” (AgRg no AgRg no 
REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012). 4 - Quanto ao valor da inde-
nização por danos morais fixado pelo eg. Tribunal a quo no montante de cem (100) salários mínimos 
para cada autor, somente poderia ser reapreciado em sede de recurso especial se o valor arbitrado 
se mostrasse manifestamente excessivo ou irrisório, circunstância inexistente na espécie. 5 - Recurso 
especial provido. (STJ - REsp: 776338 SC 2005/0139890-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de 
Julgamento: 06/05/2014,  T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014)

Civil. Recurso especial. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais. 
Atropelamento com morte. Pretensão ao pagamento de pensão mensal vitalícia à esposa do falecido, 
não obstante esta receber pensão vitalícia integral do Estado, em face de específica legislação aplicá-
vel à carreira na qual a vítima se aposentou. Impossibilidade. Precedente. Ausência de demonstra-
ção de dissídio jurisprudencial. Alegação de violação ao art. 535 do CPC afastada. - Não há violação 
ao art. 535 do CPC quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. - A existência 
de dissídio jurisprudencial depende da demonstração da similitude fática entre os acórdãos, por meio 
do cotejo analítico entre eles, procedimento não realizado a contento na presente hipótese. - De qual-
quer modo, nos termos de precedente da 3ª Turma do STJ, a pretensão relativa ao recebimento de 
pensionamento mensal vitalício, a ser pago pela causadora do evento danoso, não é de ser aceita, pois, 
em face do cargo público no qual se deu a aposentadoria do falecido, a viúva já tem assegurada pensão 
mensal vitalícia, a ser paga pelo Estado, no valor integral dos vencimentos do de cujus. - Prepondera, 
nesta situação, o princípio segundo o qual a indenização por dano material só pode dizer respeito ao 
ressarcimento daquilo que, em cada situação, representou uma diminuição indevida do patrimônio do 
ofendido. - Se o acórdão afirma existir o direito da viúva à percepção integral, a título de pensão por 
morte, dos vencimentos do falecido, qualquer quantia recebida a mais sobre a mesma base representa-
ria a fruição de uma vantagem pecuniária indevida, ultrapassando os limites do ressarcimento ao dano 
causado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 675147 RJ 2004/0094954-9, Relator: Ministro 
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 20/03/2007,  T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJ 30.04.2007 p. 310 LEXSTJ vol. 214 p. 142)

Ademais, no tocante à pensão devida a convivente do falecido, tem-se entendido que o termo 
final deverá observar a expectativa de vida deste, mostrando-se razoável considerar a idade de 65 
anos, assim como consignado na sentença. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.  CIVIL. RESPONSABILIDADE POR MORTE EM ACIDENTE. PENSIO-
NAMENTO. TERMO FINAL. 65 ANOS. APURAÇÃO DO DANO. MÉTODO COMPARATIVO. 
PARADIGMAS. CÓDIGO CIVIL (ART. 1.059). FILHO MENOR. TERMO FINAL DA PENSÃO. 
24 ANOS.
I  Em tema de responsabilidade civil por morte em acidente, ressalvadas situações excepcionais, 
exaustivamente demonstradas, adota-se como termo final do pensionamento, a data em que a vítima 
fatal completaria sessenta e cinco anos.
[...]
(REsp 202.868/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 20/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 54)
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Em relação aos parâmetros indenizatórios utilizados pela Julgadora a título de pensão mensal, 
fixado em 03 (três) salários-mínimos do de cujus, apenas neste particular há de ser REFORMADA a 
decisão fustigada, pois o cálculo deverá ser feito sobre os rendimentos auferidos pela vítima, no valor 
equivalente a 2/3 (dois terços) de 03 (três) salários mínimos, devido da data do óbito até à supracitada 
de idade de 65 (sessenta e cinco) anos, que o de cujus completaria se acaso estivesse vivo.

Justifica-se a limitação da referida pensão à importância de 2/3 (dois terços) dos rendimentos 
da vítima, uma vez que o valor de 1/3 presume-se destinados ao próprio sustento desta.

Os julgados a seguir ilustram bem este entendimento. Confira-se:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. 
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPO-
RAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE 
CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO 
DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. 
CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MEN-
SAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. 
NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSER-
VÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.
(...)
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos aufe-
ridos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados 
ao seu próprio sustento.
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão 
mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que 
a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro 
prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se 
tal fato vier a ocorrer primeiro.
(...)
12. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
18/09/2018, DJe 26/09/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FER-
ROVIÁRIA E AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA 
DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNE-
CESSIDADE. FIXAÇÃO EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INI-
CIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. 
PENSIONAMENTO. MORTE DE FILHO(A) DE COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CA-
BIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO 
MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.
(...)
6. A jurisprudência do STJ entende que: a) no caso de morte de filho(a) menor, pensão aos pais de 2/3 
do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) 
anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta 
e cinco) anos; b) no caso de morte de companheiro(a), pensão ao companheiro sobrevivente de 2/3 
do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até a idade em 
que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos; c) no caso de morte de genitor(a), pensão aos 
filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que 
estes completem 24 anos de idade.
7. A pensão por morte é devida desde a data do óbito.
(...)
11. Recurso especial conhecido em parte e provido.
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(REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
16/03/2010, DJe 24/05/2010)

Encerrando a discussão acerca dos danos patrimoniais, eventual desconto do pensionamento 
com a indenização a título de seguro de vida apenas se mostraria possível se devidamente comprova-
do nos autos o seu adimplemento às expensas da apelante e a similitude das verbas.

Isso porque, ao contrário do quanto mencionado pela apelante o seguro de vida foi pago a par-
te autora pela Seguradora Real Previdência e Seguros S/A, referente o seguro de vida em grupo (fls. 
105/107), cuja parcela era descontada mensalmente do salário da vítima, consoante consta no termo 
de rescisão de trabalho à fl. 82 dos autos.

Decerto, são diversas as naturezas jurídicas das verbas em questão e, portanto, é inviável a 
compensação ou o abatimento do seguro de vida com o pensionamento. Veja-se o seguinte entendi-
mento em caso similar:

I - RECURSO DE REVISTA DOS RECLAMANTES - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM 
PARCELA ÚNICA - ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC Nos termos do entendimento do ór-
gão uniformizador de jurisprudência interna corporis desta Eg. Corte Superior, a SBDI-1, conquanto 
o art. 950, parágrafo único, do CC aluda à escolha do prejudicado, o juiz é quem detém a prerrogativa 
de decidir sobre o pagamento único ou mensal da pensão estipulada. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO De acordo com o Eg. TRT, houve culpa de 
todos os Reclamados em relação ao acidente de trabalho ocorrido, que ocasionou a morte do Empre-
gado, deixando esposa e filho impúbere (Reclamantes). Observa-se que o valor fixado a título de in-
denização por danos morais não é razoável, comportando majoração. PENSÃO MENSAL - SALÁRIO 
MÍNIMO - FIXAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - INDEXADOR A jurisprudência desta Eg. Corte Superior 
orienta-se no sentido de que a fixação do valor inicial de pensão mensal decorrente de reparação 
por ato ilícito em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, IV, da Constituição. Contudo, o 
salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador econômico para fins de reajuste, sob pena de 
violação a esse dispositivo e contrariedade à Súmula Vinculante nº 4. Recurso de Revista conhecido 
parcialmente e provido. II - RECURSO DE REVISTA DA TRANSPORTADORA JÓIA LTDA. - RES-
PONSABILIDADE SUBJETIVA O Eg. TRT concluiu que houve culpa da Recorrente. A alteração desse 
entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado nesta Instância. Óbice da Súmula 
nº 126 do TST. COMPENSAÇÃO - SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÕES - DANO MORAL E 
MATERIAL - ACIDENTE DE TRABALHO Esta Eg. Corte, por meio da Subseção I Especializada 
em Dissídios Individuais, manifestou seu posicionamento no sentido de que, sendo diversas entre 
as naturezas jurídicas das verbas em questão (seguro de vida e indenizações por danos morais e 
materiais, decorrentes de acidente de trabalho que vitimou fatalmente o trabalhador), revela-se 
inviável a compensação ou o abatimento entre os valores. Precedentes. Recurso de Revista não co-
nhecido. [...] (RR - 170-44.2013.5.03.0151 , Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data 
de Julgamento: 18/05/2016, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/05/2016)

Pelo exposto, o voto é no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PRO-
VIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para reduzir o valor da pensão à importância de 2/3 (dois 
terços) de 03 (três) salários mínimos, a serem percebidos da data do óbito até a data que a vítima 
completaria a idade de 65 (sessenta e cindo) anos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0356137-57.2013.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Raimun-
do Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 23/10/2018.)

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIAL-
MENTE PROCEDENTE. APELO DO HOSPITAL. DEMORA EXACERBADA 
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NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA CONFIR-
MAÇÃO DO ÓBITO FETAL. SOFRIMENTO EMOCIONAL DA PACIENTE 
POR DEZ HORAS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO HOSPITAL. CONDE-
NAÇÃO NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 50.000,00 MANTIDA, 
BEM COMO MANTIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO 
HOSPITAL IMPROVIDO. APELAÇÃO DA MÉDICA. ERRO MÉDICO NÃO VE-
RIFICADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA MÉDICA. 
CONDUTA ADEQUADA PARA O CASO. INDICAÇÃO PARA PARTO NORMAL. 
COMPLICAÇÕES IMPREVISÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. 
EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DA APELANTE RAFAELLA MENEZES 
GARCIA. APELO PROVIDO.   

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da tur-

ma julgadora da 5ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, DAR PRO-
VIMENTO AO APELO DE RAFAELLA MENEZES GARCIA E NEGAR PROVIMENTO AO 
APELO DO HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

VOTO
Adoto o relatório trazido pela Nobre Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, outrora 

relatora do processo, afirmando que após o voto por ela proferido, pedi vista dos autos para melhor 
analisar o caso. Porém, depois de destrinchar tudo que foi trazido no processo, peço vênia para diver-
gir parcialmente do seu entendimento.

A Nobre Desembargadora entendeu pela configuração da responsabilidade civil subjetiva, em 
razão da comprovação da culpa da médica pelos danos sofridos pela gestante. Em relação ao Hospital 
Sagrada Família, entendeu pela existência da responsabilidade civil, em razão da culpa da médica, 
mantendo a indenização por danos morais fixada no montante de R$ 50.000,00.

Passo a proferir voto vencedor:
Foi constatado através da documentação trazida aos autos que a paciente, ora Autora, encon-

trava-se em trabalho de parto, quando deu entrada no hospital Acionado em 14/06/2018 às 23h. Nas 
páginas 110 e seguintes, consta a cronologia e detalhamento dos acontecimentos. A paciente foi aten-
dida já em 15/06/2010, à 0:00h, oportunidade em que foi prescrita dieta zero. Na página 121 consta a 
folha de internação da paciente, com data de 15/06/2010, às 00:07h.

Às 3:30h da madrugada, está descrita tentativa insistente de ouvir o feto, sem sucesso, pelo 
Dr. Lourival Oliveira; às 6:25h constatou-se a ausência de batimentos fetais pelo mesmo médico. Às 
7:30h novamente observou-se a ausência de batimentos através do aparelho sonar, pela Dra. Narjara 
Barreto, identificando bolsa rota e colo em 4 cm de dilatação.

Já às 11:20h do mesmo dia, consta Evolução da prescrição médica indicando ter sido realizada 
ultrassonografia com laudo evidenciando óbito fetal, solicitada aplicação de medicamento. (fls. 26 e 
111). Exame realizado pelo médico Glauber Pessoa Branco.

Posteriormente consta que a medicação não foi utilizada, em razão da evolução rápida de di-
latação, cujo prontuário foi assinado pela Dra. Narjara Barreto.

Sigo reiterando que na página 112 consta registro feito pela enfermaria, atestando que às 
10:15h da manhã a paciente foi encaminhada ao setor de imagens para realizar a ultrassonografia, 
tendo sido feito às 10:30h. Inclusive na página 161 consta requisição de ultrassonografia às 10:39h pelo 
médico Bruno Macedo.

Às 10:40h a paciente retornou do exame, porém, pasmem, sem o laudo. Seguiu aguardando o 
centro de imagem enviar o laudo. Apenas às 12:05h foi realizada nova punção.
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Na página 165 consta Histórico de Admissão de Enfermagem. Nele está descrito que às 7:15h 
do dia 14, a Autora foi avaliada pela enfermeira Carmem Carolina, que relatou que a gestante infor-
mou não sentir os movimentos fetais e seguia aguardando USG de urgência. O grifo que fiz foi jus-
tamente para sinalizar que, desde o primeiro atendimento médico que recebeu à meia-noite, a paciente 
somente teve o exame realizado depois das dez horas da manhã.

É interessante que se diga que o médico Lourival Oliveira, que primeiro atendeu a Autora no 
início da madrugada, solicitou realização de ultrassom, salientando a urgência (fl. 115). Mesmo que 
não conste a hora em que o pedido foi feito, vê-se com facilidade que ocorreu quando do seu atendi-
mento inicial, já que os demais exames e atendimentos foram feitos pelo médico Bruno Macêdo. Na 
página seguinte consta comunicação da enfermaria acerca da solicitação feita pelo médico, confir-
mando o pedido.

Todo esse histórico serve para evidenciar ser inequívoco o sofrimento da parte, pelo tempo de 
espera que ficou sem a confirmação do óbito do bebê, que seria feito através da ultrassonografia. Desde 
o seu atendimento inicial, à meia-noite, passou mais de dez horas aguardando a realização de um sim-
ples exame, o que se revela inadmissível. Para isso, basta imaginar o sofrimento da gestante, que vinha 
de uma gravidez normal, tendo inclusive realizado uma USG um dia antes, que atestou a vitalidade do 
seu feto. Ao ser atendida já não são escutados os batimentos e, por horas a fio, passa pela angústia imen-
surável em aguardar a confirmação do óbito do seu filho, numa gravidez já em fase final.

Disso se depreende que não há a menor dúvida na responsabilidade do hospital, quando deixou 
de prestar um serviço adequado, ao fazer com que uma paciente de urgência aguardasse por mais de 
dez horas para realizar um exame e poder fazer um procedimento. A espera demasiada trouxe diver-
sas consequências para a mãe, que já estava destroçada emocionalmente, e para o feto morto, pois este 
já estava em decomposição dentro do útero, encontrando-se macerado, na linguagem médica.

Acerca da demora no atendimento, se manifestou a perita na página 448:

Efetivamente a demora para realização da ultrassonografia solicitada em caráter de urgência, extrapola 
qualquer condicionante que envolva a realização de exames em um hospital. Nos autos não se verifica 
o registro das motivações para o atraso, apesar de que essa demora não ser o elemento determinante 
da morte fetal. [sic]

Há inequívoca falha na prestação do serviço, na esteira do art. 14 do CDC, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste sentido, colaciono posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MO-
RAL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA DA EQUIPE MÉDICA. CULPA HOSPI-
TAL E DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO.
VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões 
trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, funda-
mentada e sem omissões devendo ser afastada a ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da responsabilidade solidária da recorrente no 
evento danoso, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Re-
ver tais fundamentos importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a responsabilidade dos hospitais e 
clínicas, é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração 
de culpa relativa aos atos lesivos. 4. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais, em sede 
de recurso especial, somente é possível nas hipóteses em que a verba se mostrar ínfima ou exagerada, 
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contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, na espécie, não ocorreu.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1155735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. GRAVI-
DEZ. COMPLICAÇÕES. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PARTO. RECUSA INICIAL 
DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PELO HOSPITAL. PARTO. DEMORA. MOTIVO ADMI-
NISTRATIVO. NASCIMENTO SEM VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. 
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRO-
PORCIONALIDADE.
1. A convicção a que chegou o acórdão, no sentido de falha na prestação do serviço hospitalar ante a 
recusa inicial de atendimento de urgência e a demora na realização do procedimento cirúrgico, o 
que acarretou indubitavelmente danos morais à recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-
-probatório e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o 
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência 
deste Tribunal, o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas 
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra 
óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 681.858/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 12/05/2015, DJe 18/05/2015). (grifei)
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO E POR DEFEITO 
NO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 334 E 335 DO CPC. NÃO OCOR-
RÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO 
DO VALOR FIXADO PARA PENSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA DECISÃO 
QUE FIXOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-
-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo 
hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à 
prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade 
objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço 
prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital 
são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsa-
bilidade (art. 14, ˜ 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de 
alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsá-
vel, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato 
de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar 
da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hi-
possuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
2. No caso em apreço, as instâncias ordinárias entenderam pela imputação de responsabilidade 
à instituição hospitalar com base em dupla causa: (a) a ausência de médico especializado na sala 
de parto apto a evitar ou estancar o quadro clínico da neonata - subitem (iii); e (b) a falha na 
prestação dos serviços relativos ao atendimento hospitalar, haja vista a ausência de vaga no CTI 
e a espera de mais de uma hora, agravando consideravelmente o estado da recém-nascida, evento 
encartado no subitem (i).
3. De fato, infirmar a decisão recorrida demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é 
defeso a este Tribunal, ante o óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Inexiste violação ao art. 335 do CPC, uma vez que a solicitação de aplicação das regras de experi-
ência, no caso vertente, veicula pedido juridicamente impossível, uma vez consubstanciar manifesta 
infringência à norma expressa do Ministério da Saúde - Portaria 96/94.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo RISTJ, à míngua de simi-
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laridade fática entre os julgados confrontados.
6. Ausência de violação do art. 334 do CPC, porquanto a confissão não vincula o Juízo, que, em ra-
zão do princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC), dar-lhe-á o peso que entender 
adequado.
7. A instância ordinária considerou adequado o valor de um salário mínimo “a partir da data em que 
esta completar 14 anos até superveniente e total convalescença”, de modo que proceder à nova análise 
probatória para redimensionar a pensão, com vistas a formar novo juízo entre a capacidade de trabalho 
perdida e a repercussão econômica na vida da recorrida, ultrapassa os limites constitucionais do recur-
so especial, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
8. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data da prola-
ção da decisão em que arbitrado o seu valor, merecendo reforma o acórdão recorrido neste ponto.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido, apenas para determi-
nar a incidência da correção monetária a partir da fixação do valor da indenização.
Sucumbência mínima da recorrida, razão pela qual se preserva a condenação aos ônus sucumbenciais 
fixada pelo Tribunal.
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011) (grifo nosso)

Entendo, portanto, que houve falha na prestação do serviço do hospital, pela longa espera a 
que a paciente foi submetida, até que tivesse a confirmação do óbito fetal pelo exame requerido e a 
realização do parto, não havendo como negar a ocorrência dos danos morais apontados. Neste ponto, 
concordo com o voto proferido pela Desembargadora Carmem Lúcia, mas por razões diversas, man-
tendo a condenação fixada em R$ 50.000,00, ainda que por outras razões.

Porém, discordo do entendimento da outrora Relatora, quando reconheceu a responsabilidade 
subjetiva da médica. Isto porque entendo que a conduta adotada foi a melhor possível, visando o bem 
estar da paciente, quando indicou a realização de parto normal. Apesar de ter sido repisado que deve-
ria ter sido feita a escolha do parto cesáreo desde o início, não há como ser feito esse julgamento sob 
nenhuma hipótese, especialmente quando são levados em conta os elementos dos autos.

Consoante se depreende da narrativa, a paciente possuía toda a indicação para que o parto 
fosse normal, inclusive por ser multípara e pelo tamanho do bebê, haja vista que já estava tendo con-
trações, conforme a própria Autora depôs em juízo. A petição inicial traz informação de que a Autor 
chegou em trabalho de parto no hospital e as dores evoluíram conforme o passar do tempo. Também 
salientou que duas enfermeiras perceberam que o bebê já estava “coroando”, tornando desnecessária 
a aplicação da medição para induzir o parto, eis que já estava em fase de expulsão natural.

A cirurgia somente se tornou uma opção, quando o bebê ficou “preso”, em linguagem popular, 
apenas com a cabeça para fora, sem conseguir sair e nem ser colocado de volta no útero.

A medicação para induzir o parto normal sequer chegou a ser aplicada, apesar de prescrita, 
conforme se vê do depoimento prestado pela médica que também atendeu a paciente, fls. 518, cujo 
trecho transcrevo abaixo: “Que ao receberem o laudo às 10h40min do dia 15, optaram pela indução do 
parto pelas condições clínicas já citadas anteriormente, e que a medicação de indução sequer chegou 
a ser aplicada pois, a paciente evoluiu para um parto difícil”.

Ante o quadro de estar o feto sem conseguir ser colocado de volta, nem retirado através do 
parto normal, fez-se a opção da degola, que naturalmente choca o mais forte expectador, mas que foi 
a medida necessária a ser tomada para preservar a vida da paciente.

Para justificar esse posicionamento, transcrevo abaixo alguns trechos dos depoimentos extra-
ídos dos autos, inclusive da perícia realizada. Decerto que o Magistrado não está adstrito ao laudo 
pericial, mas entendo que ele foi bem fundamentado e serve para ilustrar o ocorrido com maestria.

Na página 449 a perícia concluiu que “a degola se fez necessária pela intercorrência durante o 
parto, assim como, a idade gestacional do feto não interferiu com o desfecho deste caso”.

Segue narrando na página 452:
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No caso em questão, o método de eleição era parto normal, tendo em vista que a paciente multípara, 
apresentava contrações interinas eficazes para realização deste, mesmo tendo sido prescrito medica-
ção, a mesma foi suspensa, conforme se vê no prontuário médico da paciente (fl. 111). O encravamento 
de uma espádua de um feto é uma intercorrência possível, porém não habitual, num parto em vértice, 
estando ou não o feto vivo, e ante a impossibilidade de expulsão do feto por via normal, não houve ouro 
recurso para salvaguardar a vida da paciente.
[...]
Fls. 453- Não há indicação de cesariana no caso de feto morto, quando existem contrações efetivas 
para realização do parto normal, além de condições anatômicas favoráveis, parturiente multípara como 
é o caso em questão.
[...]
Fls. 454. Conclusões: os procedimentos, tanto dos profissionais quanto do hospital, seguiram normas 
técnicas, não havendo imperícia, imprudência ou negligência a considerar.

Trazendo novamente o depoimento da médica perita, transcrevo resposta ao ponto 4, na 
página 447:

Quanto ao parto normal que culminou com a necessidade de degola do feto, pois o polo cefálico foi 
expulso porém o corpo permaneceu intra útero devido ao encravamento de espáduas, no caso em 
questão, o método protocolar de eleição, era o parto normal, tendo em vista tratar-se de feto morto, 
paciente ser multípara, com contrações uterinas eficazes, e que a expulsão feto independe dele estar 
vivo ou não. [sic]
Não há indicação de cesariana no caso de feto morto, quando existem contrações efetivas, condições 
anatômicas favoráveis (paciente multípara), como aconteceu com a paciente/ autora. No prontuário 
médico da paciente, não existe relato de lesão física, as dores mencionadas pela paciente, são inerentes 
ao trabalho de parto normal, exacerbadas por esta a mesma ciente da óbito fetal, portanto emocional-
mente abalada. [sic]

Respondendo a quesitos complementares, a perita assim se manifestou na página 495:

Paciente “multípara”, com feto morto e trabalho de parto normal, o protocolar é a conduta adotada. 
Quanto o nascimento do polo cefálico e devido ao encravamento de espáduas, descrito na página 
109,do processo, não havia outro  recursos aos profissionais, a não ser a degola seguida de parto cirúr-
gico. [sic]

Corroborando com esta tese está o depoimento da testemunha Narjara, uma das médicas que 
atendeu a paciente:

Após a sedação tentou-se reintroduzir o polo cefálico, no que não se obteve êxito. Com a impossi-
bilidade de reintroduzir o polo cefálico e em virtude da obstrução total do parto fez-se necessária a 
realização do procedimento de degola cervical do feto. Que o procedimento de degola cervical do feto 
possui previsão na Literatura médica e no caso em particular não havia a possibilidade de se recorrer 
a outra conduta, uma vez que o que estava em risco naquele momento era a vida da paciente. Feita a 
degola, iniciou-se a cirurgia visando a retirada do feto pela via abdominal. Após realizada a degola 
não havia mais como se prosseguir com o parto normal em virtude da sua obstrução. (grifei)

Ao que dos autos consta, a equipe médica tomou todos os cuidados necessários com a pacien-
te, especialmente ao apresentar o feto natimorto à paciente. Isso porque, apesar de afirmar na exor-
dial que lhes mostraram a criança degolada, depôs de forma absolutamente contrária, pois o feto foi 
apresentado quando já havia sido feita a sutura da cabeça ao corpo, conforme dito pela própria parte 
na página 510, vejamos:
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Que ao despertar pela segunda vez, a paciente insistiu em ver o feto morto, apesar da resistência por parte 
dos profissionais do hospital. (...) Que a cabeça do feto estava presa ao resto do corpo, já que havia sido 
feita a sutura no local. Que os profissionais do hospital esclareceram a paciente que o feto se encontrava 
morto e que o motivo do óbito teria sido o fato do cordão umbilical se encontrar enrolado no pescoço.

Entendo que, absolutamente não havia como a médica prever as complicações ocorridas, já 
que a medicina não é uma ciência exata e diversas situações somente se delineiam no caso concreto.

Na mesma esteira, a paciente não foi submetida a horas de parto normal, já que a demora 
deu-se na confirmação do óbito fetal através do exame de ultrassonografia. Após a realização do 
exame, todo o procedimento demorou pouco mais que uma hora, consoante registro da sala de parto 
de página 112.

Observa-se com clareza solar que a melhor conduta para o caso foi a tomada pela equipe, que 
inclui a médica Apelante, quando optou pelo parto normal, pelo que transcrevo trechos pertinentes, 
disponíveis no estudo chamado Indicação de Cesarianas em óbito fetal15

A via do parto recomendada em gestantes com óbito fetal é classicamente a vaginal. Sabe-se que a 
perda fetal representa um episódio frustrante e de difícil elaboração na vida da mulher. Essa situação 
dificulta que a tradicional conduta, a de se esperar pelo desencadeamento espontâneo do trabalho de 
parto, seja ainda a opção preferencial. Desta forma, na atualidade, devido ao quadro de ansiedade 
materna, há uma tendência de conduta ativa, particularmente com a utilização de técnicas de indução 
do parto. Assim, a conduta obstétrica na gestante com feto morto modificou-se, graças aos progressos 
propedêuticos e terapêuticos, permitindo a realização do parto vaginal. Os fatores relacionados à in-
dicação de cesariana nas gestantes com feto morto são pouco estudados. Especula-se que o óbito fetal 
tardio e intraparto podem ser os principais responsáveis por essa indicação.
[...]
Outros fatores podem estar associados à indicação de cesarianas em gestantes com óbito do concepto, 
podendo se superpor às mesmas indicações em gestações apresentando feto vivo: cesariana anterior, 
apresentação anômala e gestação múltipla. Além disso, ressalta-se que muitos dos fatores etiológicos 
associados ao óbito fetal são também indicações frequentes de cesariana, como DPP, síndromes hi-
pertensivas e suas complicações, e outras doenças maternas associadas. Porém, sabe-se que mesmo 
com o concepto vivo, muitas dessas indicações não são formais para a realização do parto abdominal. 
Mesmo assim, a cesariana em feto morto pode ser erroneamente justificada nessas situações. Assim, 
considerando-se que o estudo do óbito fetal é fundamental na promoção das ações voltadas para saúde  
materno infantil e que a recomendação da via de parto é a vaginal (porém, a cesariana ainda é frequen-
temente realizada), foi objetivo deste estudo identificar os principais fatores associados à indicação de 
cesariana nas gestantes com feto morto. As principais vantagens de uma conduta ativa para efetuar o 
parto, nos casos de óbito fetal intrauterino, são oferecer a opção de interromper a gestação que perdeu 
sua natalidade e estabelecer um diagnóstico após a morte mais facilmente na ausência de maceração. 
As desvantagens desta conduta relacionam-se à maneira como é efetuada.
Acerca da responsabilidade subjetiva a qual foi a médica imputada, transcrevo excerto do livro de 
Mariana Marrara16

A responsabilidade civil (extracontratual) subjetiva, ou culposa, é a obrigação de reparar danos em decor-
rência de um comportamento voluntário – ação ou omissão, sendo a culpa erigida como fundamento básico 
da responsabilidade e pressuposto necessário à indenização. Pode ela ser conceituada como a inobservância 
de uma atuação razoavelmente exigível para o caso concreto, tendo em vista padrões medianos.

Para que se apure a ocorrência de responsabilidade subjetiva, deve estar presente o elemento 
da culpa, pelo que trago os dizeres de Rui Stoco17

A culpa, strictu sensu, é o agir inadequado, equivocado, por força de comportamento negligente, im-
prudente ou imperito, embora o agente não tenha querido o resultado lesivo, desde que inescusável. 
Aliás, geralmente o seu objetivo é lícito, ausente a intenção de prejudicar.

15. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v32n4/v32n4a04.pdf Acesso em 16/10/2018.
16. OLIVEIRA, Mariana Massara Rodrigues de.  Responsabilidade Civil dos Médicos. Curitiba: Juruá, 2008. p. 39/40
17. STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência. 8ª ed, rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 157
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Não há nos autos o menor elemento que corrobore para a ocorrência da culpa da médica Rafa-
ella Menezes Garcia. Toda sua conduta foi baseada em estudos e nas evidências do quadro clínico no 
momento. Não é demais repetir que a médica não havia como prever o ocorrido, muito menos evitar 
o ocorrido, como se supôs.

De fato, a conduta padrão estabelecida pelo Ministério da Saúde preconiza que, tanto os fami-
liares quanto a paciente devem participar da escolha do procedimento de retirada do feto natimorto. 
Porém, tudo o que foi dito deixou cristalino que se tratou de uma situação absolutamente atípica, 
especialmente porque o feto já estava em estado de decomposição, conforme laudo do IML, inclusive.

Ou seja, submeter a paciente a uma cirurgia de cesárea de pronto, seria desnecessário e arris-
cado, em face dos riscos de infecção a que estaria submetida. Essa medida somente foi tomada em 
razão das complicações, imprevisíveis repito, ocorridas no curso do parto normal.

Não há, portanto, como se imputar culpa à médica, que agiu de acordo com a conduta espe-
rada, ainda que o resultado tenha sido absolutamente chocante, especialmente para quem não é da 
área médica.

Portanto, com todas as vênias ao entendimento da Nobre Relatora, divirjo do seu entendimen-
to, tão somente para excluir a médica da condenação solidária que lhe foi imputada, responsabilizando 
tão somente o Hospital, mas apenas em razão da demora na realização do exame de ultrassonografia 
e não em face da conduta da médica.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO de Rafaella Menezes 
Garcia, julgando improcedente o pleito autoral em relação à sua conduta.

Em relação ao apelo do Hospital da Sagrada Família, NEGO PROVIMENTO AO SEU 
APELO, mas por razões diversas das expostas pela Nobre Desembargadora Carmem Lúcia Santos 
Pinheiro, que entendeu pela responsabilização civil do Hospital, em razão da culpa da médica.

*****

(TJBA – Apelação nº 006114-73.2010.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Raimundo 
Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Julgado em 29/01/2019.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCOR-
RÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE NO RE-
QUERIMENTO DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO, 
ADOÇÃO DA CONDUTA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABI-
LIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E NEM OBJETIVA DO HOSPITAL. SEN-
TENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO 
APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.

RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização proposta por S. R. O. S., representada por sua genitora Hilda 

Oliveira Shumacher, em face do Hospital Jorge Valente e de Antônio Pereira Maltez Neto, alegando 
que em 01/03/2010 sentiu fortes dores e foi levada ao atendimento de emergência por sua mãe.

Naquela oportunidade, o Segundo Réu a atendeu e solicitou exames laboratoriais, lhe diagnos-
ticando como tendo infecção intestinal e recomendando afastamento de três dias das suas atividades. 
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Porém, mesmo utilizando a medicação recomendada, continuou a sentir fortes dores e foi levada ao 
Hospital Aliança, que após mais de doze horas de investigação e realização de exames com contraste, 
se verificou ter apendicite aguda supurada. Alega que a demora no diagnóstico ocorreu em face dos 
remédios receitados pelo médico Réu ter “mascarado” os efeitos da doença.

Sustentou que a cirurgia comente pode ser realizada no dia 03/03/2010, tendo a demora no 
diagnóstico causados danos, pois a Autora evoluiu para uma infecção generalizada, causando parada 
cardíaca e respiratória, resultando no coma da paciente e internamento em UTI. Alega que a Autora 
somente não veio a óbito porque conseguiu atendimento apropriado no outro Hospital. Requereu 
arbitramento de danos morais em valor a ser fixado e danos materiais de R$ 32.940,99 referentes ao 
internamento médico e R$ 6.247,98, referente ao pronto atendimento, ambos no Hospital Aliança.

O médico apresentou contestação, refutando preliminarmente a concessão da assistência ju-
diciária gratuita, em razão de possuírem as partes plano de saúde Sulamérica e terem gasto cerca de 
R$ 40.000,00 no atendimento hospitalar particular. No mérito, afirma que a menor relatou sofrer de 
náuseas, vômito, febre e dor intensa no estômago. Medicada, apresentou melhora no quadro, sem 
aparecimento de novos sintomas ou piora dos existentes, sendo reavaliada por um dos médicos plan-
tonistas, com alta provisória, condicionada a tomar a medicação prescrita.

Foi orientada a retornar ao hospital, mas ficou mais um dia em casa. Já no Hospital Aliança foi 
medicada, ao contrário do que afirmou, de somente ter recebido soro fisiológico, além de ter recibo 
antibiótico de baixa potência. Sustenta que o médico que a atendeu no Hospital não retirou a medi-
cação prescrita e, acaso estivesse em risco eminente de morte, não teriam aguardado quase 24h para 
realizar sua cirurgia.

Aduz que o relatório da tomografia indicou existência de processo inflamatório difuso intestinal 
e não doença de apêndice, não havendo a menor referência acerca da medicação prescrita no Hospital 
Jorge Valente ter sido inadequada. Alegou não haver dano moral a ser reparado, nem mesmo material.

O Hospital Jorge Valente apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade 
passiva, pois se trata da ocorrência de suposto erro médico, devendo apenas ele ser responsabilizado. 
No mérito afirmou que a genitora da menor negligenciou sobre a recomendação de retorno ao serviço 
de saúde para a hipótese de alteração ou piora do seu quadro, pois permaneceu o dia todo agonizando 
de dor até ir ao outro hospital. Alega que permaneceu no pronto atendimento do Hospital Aliança  
desde o dia 02/03/2010 às 11:03h até dia 03/03/2010 às 1:44h, não havendo a referida urgência que 
alega, além dos medicamentos utilizados lá terem sido similares aos prescritos no Hospital Réu.

Refutou a ocorrência de danos morais e materiais, porquanto possuía plano de saúde e fez 
opção voluntária por um hospital particular.

A sentença de piso julgou improcedente o pedido, condenando o vencido ao pagamento das 
custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo a autora bene-
ficiária da gratuidade da justiça.

A Autora apelou, afirmando que a sentença se embasou no depoimento tomado em termo de 
declarações de pessoa que tem grau de parentesco com a preposta do Hospital Jorge Valente. Alega 
que a prova pericial foi requerida quando da inicial, mas o juízo se manteve inerte em apreciar o plei-
to, não restando outra alternativa senão juntar documentos novos.

Entende que houve cerceamento de defesa, pois o Magistrado não deferiu e nem ordenou a 
realização de prova pericial e que é clara a existência de erro médico. Pediu a reforma da sentença.

O Hospital apresentou contrarrazões, afirmando que a testemunha impugnada foi ouvida tão 
somente como informante, sendo desnecessária a ratificação de qualquer circunstância que o desquali-
fique novamente como tal. De todo jeito, diz que a Apelante sequer chegou a contraditar a testemunha.

No mais, alega que o pedido de prova pericial foi extemporâneo, devendo ter sido especificado 
em sede de cognição originária. Por fim, entende descabida a alegação da ocorrência de danos morais.
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VOTO
Trata-se de ação de indenização proposta por S. R. O. S., representada por sua genitora Hilda 

Oliveira Shumacher, em face do Hospital Jorge Valente e de Antônio Pereira Maltez Neto, requerendo 
modificação da sentença de piso, para entender pela existência de cerceamento de defesa, bem como 
pela ocorrência de erro médico.

Compulsando os autos, observo que, ao contrário do que salienta a Apelante, não houve pe-
dido de produção de prova pericial na sua peça de entrada, mas tão somente um pedido genérico de 
produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Foram realizadas duas audiências, a última delas com depoimento testemunhal, oportunidade 
em que as partes requereram prazo de dez dias para apresentação de alegações finais. Ou seja, não 
há como pretender alegar cerceamento de defesa, quando não requereu a produção da prova pericial 
oportunamente, quedando-se inerte no seu direito. Ao contrário tentou, de forma infrutífera, a junta-
da de laudo pericial elaborado unilateralmente, quando já havia se operado a preclusão.

Sobre o tema, colaciono os ensinamentos de Daniel Amorim18

O processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvi-
mento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, 
sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os 
interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.
Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega 
da prestação jurisdicional de boa qualidade.

Complementa dizendo que,

Somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, 
não poderá o interessado realizá-lo novamente, nem tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa 
espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a 
prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Portanto, não há o que se falar em cerceamento defesa, porquanto a parte não requereu a prova 
pretendida oportunamente.

Ora, a Agravante quedou-se inerte no seu direito de defesa, pois a oportunidade de contraditar 
a testemunha, seria na própria audiência. Ademais, como foi ouvido através de termo de declaração, 
não há como pretender tal impugnação.

No mérito também não assiste razão à Apelante. Não se vislumbra nem mesmo de soslaio a  
ocorrência de erro médico. Ao que dos autos transparece, toda a conduta realizada pelo médico Dr. 
Antônio Pereira Maltez Neto foi adequada, conduta esta ratificada pelo próprio médico declarante, 
arrolado pela Autora.

Conforme documentos juntados, somente se alcançou o diagnóstico preciso da menor, 
quando da realização de cirurgia exploratória, pois até então o quadro se desenhava como apenas 
infeccioso. Vejamos o depoimento do médico que a atendeu no Hospital Aliança,  Dr. Danilo Noya 
Fonseca (fl. 183):

(…) verificou que a paciente ingressou no Hospital Aliança com o quadro infeccioso a ser investiga-
do; de imediato, ministrou a medicação e colocou a paciente em observação para proceder exames 
de ultrassonografia e tomografia para, em seguida, diagnosticar que era necessário proceder uma 
cirurgia de vieolaparoscopia diagnóstica, saí a verificar que havia necessidade de tratar uma apen-
dicite aguda; no seu entendimento, não houve negligência do médico que atendeu a paciente ante-
riormente no Hospital Jorge Valente, pois o procedimento adotado seria de qualquer médico que ali 

18. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. pág 364.
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estivesse em seu lugar; pacientes com dores abdominais sempre são medicados e ficam por algum 
tempo em observação para que seja verificada a evolução do quadro clínico; (…) não evidencia erro 
médico no Hospital Jorge Valente.

(…) declara que a paciente fora internada no Hospital sem utilizar o convênio Sulamérica de forma 
particular, ciente de que deveria pagar o Hospital e os honorários médicos; não quitou as despesas 
e evadiu-se do Hospital; tentou receber seus honorários de todas as formas e acabou por entregar a 
cobrança ao departamento jurídico do Hospital Aliança; sempre que procurou D. Hilda para receber 
as despesas efetuadas, esta se portou de forma fria e calculista, deixando de quitar sua obrigação; há 
alguns dias, encontrou D. Hilda no supermercado e  a mesma perguntou se ele, declarante, não lembra-
va da cirurgia efetuada em sua filha, daí em diante argumentou que havia processado o Hospital Jorge 
Valente, visando obter indenização para quitar o débito com o Hospital Aliança e o próprio declarante, 
portanto teria arrolado o declarante como testemunha e pedia a sua colaboração para obter êxito neste 
processo de indenização;

(…) o tempo em si não é suficiente para precisar a gravidade da doença para mais ou para menos, po-
dendo afirmar que Suzanna foi diagnosticada no momento da cirurgia no nível 3 da doença entre nível 
1 e 4, esclarecendo que no laudo da ultrassonografia não estabelece o diagnóstico da de apendicite, 
verificado apenas no momento da videolaparoscopia.

Causa estranheza que a própria parte que arrolou o médico como testemunha e sabendo que 
ele somente foi ouvido como informante, vem em sede de apelação se irresignar com a possibilidade 
de ser parente da testemunha do Hospital, questão essa ultrapassada em sede preliminar.

De todo jeito, ao contrário do afirmado pela Autora na sua exordial, toda a conduta adotada 
pelo Hospital Apelado foi adequada para o tratamento da paciente, pois estava medicada e orientada 
a retornar ao hospital, fl. 71, constando a seguinte observação na sua alta: “paciente com 17.000 leu-
cócitos com orientação para retorno ou encaminhamento médico”.

Ante a sua melhora, recebeu as orientações acima e teve alta. Em razão da persistência das do-
res, entendeu pela escolha de outro hospital, optando por atendimento particular que, é bom ressaltar, 
ainda não foi pago e está sendo objeto de ação de cobrança.

É interessante ressaltar que a tomografia computadorizada do abdome total realizada em 
02/03/2010 – fls. 34, consta como exame realizado em caráter de urgência, porém o quadro de apendi-
cite aguda também não foi identificado através dele. Como já dito, apenas quando da exploração ab-
dominal através da cirurgia, que se chegou à causa do quadro autoral, procedimento este que somente 
foi realizado quase 24h após a sua entrada na emergência.

Acerca da responsabilidade subjetiva a qual foi ao médico imputado, transcrevo excerto do 
livro de Mariana Marrara19

A responsabilidade civil (extracontratual) subjetiva, ou culposa, é a obrigação de reparar da-
nos em decorrência de um comportamento voluntário – ação ou omissão, sendo a culpa erigida como 
fundamento básico da responsabilidade e pressuposto necessário à indenização. Pode ela ser concei-
tuada como a inobservância de uma atuação razoavelmente exigível para o caso concreto, tendo em 
vista padrões medianos.

Para que se apure a ocorrência de responsabilidade subjetiva, deve estar presente o elemento 
da culpa, pelo que trago os dizeres de Rui Stoco20

A culpa, strictu sensu, é o agir inadequado, equivocado, por força de comportamento negligente, im-
prudente ou imperito, embora o agente não tenha querido o resultado lesivo, desde que inescusável. 
Aliás, geralmente o seu objetivo é lícito, ausente a intenção de prejudicar.

19. OLIVEIRA, Mariana Massara Rodrigues de.  Responsabilidade Civil dos Médicos. Curitiba: Juruá, 2008. p. 39/40
20. STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência. 8ª ed, rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 157



566

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Portanto, não há nenhum elemento nos autos que aponte para a existência de culpa do médico 
e nem do Hospital Jorge Valente, que adotaram todas as condutas necessárias para a situação apresen-
tada pela parte, sendo irretocável a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença em todos os 
seus termos.

*****

(TJBA – Apelação nº 0560836-68.2017.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relatora: Desa. Ma-
ria do Socorro Barreto Santiago, Julgado em 19/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULO. 
DPVAT. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO 
DO IML. REJEITADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE 
INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DADA PELA APELADA NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA. REJEITADA. MÉRITO. LESÕES DISTINTAS APON-
TADAS E QUANTIFICADAS INDIVIDUALMENTE NO LAUDO PERICIAL. 
INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES A CADA LESÃO E GRAU DE IN-
CAPACIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATI-
VAMENTE, LIMITADO AO TETO LEGAL. MARCO INICIAL DA CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INCIDÊNCIA DOS 
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O fornecimento do laudo pelo Instituto Médico Legal é tão somente para que a ví-
tima possa pleitear a indenização na via administrativa, não se tratando de documento 
indispensável para a propositura da demanda judicial.
2 - O recebimento, na seara administrativa, de parte da verba indenizatória devida 
não importa em quitação quanto à integralidade da indenização, mas, tão somente, 
quanto ao valor efetivamente recebido, razão pela qual não se reconhece carente de 
ação o autor para os efeitos de requerer a complementacão da indenização ante a sua 
discordância com os critérios indicados pela Apelante, sob pena se admitir verdadeira 
restrição de acesso à justiça.
3 - A conclusão do expert reforça a fundamentação posta na sentença de que são lesões 
distintas, causadoras de repercussões também distintas na parte Autora. A própria le-
gislação regente prevê indenizações independentes em situações que tais, garantindo à 
vítima  valores pertinentes e proporcionais à extensão de cada perda identificada.
4 - No que se refere  à aplicação dos juros legais e da correção monetária, ambos os 
temas estão pacificados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. De relação ao ter-
mo inicial de incidência da correção monetária, a súmula 580 do STJ deixa patente que 
o termo inicial se dá a partir do evento danoso. Os juros, por sua vez, estão definidos 
pelo enunciado n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na indeniza-
ção do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
5 – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível da Comarca de Salvador, que tem 

como Apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A e, como Apelado, RA-
FAEL PACHECO MOREIRA.



567

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em  REJEITAR AS 
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nas razões 
constantes do voto da Relatora.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Cobrança movida por RAFAEL PACHECO MOREIRA em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A decorrente de acidente de trânsito, 
ocorrido em 03/01/2017, onde a parte autora denuncia que sofreu diversas lesões, discordando, contu-
do, da quantia que lhe foi paga no âmbito administrativo.

Adoto o relatório contido na sentença de folhas 160/164 que, analisando as razões fáticas e 
jurídicas apresentadas pelas partes adversas, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido sedimentado na inicial, pelo que condeno a parte 
acionada ao pagamento da importância de R$9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e 
cinco centavos), devidamente atualizada pelo INPC desde a data do sinistro e com juros de mora de 
1% ao mês a partir da citação, descontado o valor pago administrativamente. Condeno, ainda, a acio-
nada ao pagamento das custas e verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

A Acionada irresignada com o teor da sentença, apresenta recurso de Apelação às folhas 166/174, 
alegando: a) em sede preliminar, a inépcia da inicial, por conta da ausência do laudo pericial do IML; 
b) ainda em sede preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir, considerando a quitação 
dada pela parte Autora na esfera administrativa; c) no mérito, defende “ser impossível a graduação 
cumulativa de membros e segmentos que compõem esses mesmos membros, ou seja, o valor apontado 
para o dano no membro já engloba a lesão suportada no joelho e no pé, tendo em vista que, obviamen-
te, estes já fazem parte do membro.” d) sustenta o descabimento da aplicação dos juros de legais e da 
correção monetária do acidente, alegando que o devedor só se torna inadimplente a partir do instante em 
que deixou de pagar o que devia, não havendo mora antes disso; e) ao final, pugnou pela reforma total 
da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos, requerendo, subsidiariamente, caso seja a 
condenação mantida, a limitação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15%.

Contrapondo-se à Apelação, o Recorrido apresentou contrarrazões às folhas 179/185, pugnan-
do pelo improvimento do recurso.

Subiram os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, que foram distribuídos à Segunda Câma-
ra Cível, cabendo-me a função de relatora.

Em cumprimento ao artigo 931 do CPC, restituo os autos à Secretaria, pedindo a sua inclusão 
em pauta para julgamento, salientando que se trata de recurso passível de sustentação oral, pois aten-
didas as exigências contidas nos artigos 937 do CPC e 187, I, do nosso Regimento Interno.

VOTO
1 – DA ADMISSIBILIDADE.
Conheço do recurso, pois adequado à espécie, tempestivo e regularmente preparado.

2 – PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. RE-
JEITADA.

Suscita a Apelante, preliminarmente, a inépcia da inicial, por conta da ausência do laudo 
pericial do IML. Aduz, nesse sentido, que se trata de documento essencial para o deslinde da ação, 
salientando que a sua não apresentação impossibilita a constatação do acidente, o nexo de causalida-
de com as consequências apontadas e o local do acidente, responsável pela definição da competência 
territorial para julgamento da demanda.
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Sem razão a parte Apelante. O fornecimento do laudo pelo Instituto Médico Legal é tão 
somente para que a vítima possa pleitear a indenização na via administrativa, não se tratando 
de documento indispensável para a propositura da demanda judicial.

Precedente desse Órgão Julgador nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA 
DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. LESÕES DISTINTAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E 
NO JOELHO ESQUERDO. COMPLEMENTAÇÃO NO PAGAMENTO  DA INDENZAÇÃO. POSSIBI-
LIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OBSERVÂNCIA À TABELA DIVULGADA PELA SUSEP.    
CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, DO STJ. JUROS DE 
MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJO-
RAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RE-
CURSO ADESIVO PROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0528299-53.2016.8.05.0001,Relator(a): REGINA HELENA 
RAMOS REIS,Publicado em: 29/01/2019 )”

Desse modo, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de inépcia da inicial.

3 – PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. QUI-
TAÇÃO DADA PELA APELADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REJEITADA.

Ainda em sede preliminar, postula a Apelante o reconhecimento da carência de ação por falta 
de interesse de agir, considerando a quitação dada pela parte Autora na esfera administrativa.

Não assiste razão ao Apelante, quando defende que o pagamento administrativo não apresenta vício. 
Isso porque, o Apelado não discute a falta de pagamento da indenização securitária, mas sim a incorreção.

Ademais, o recebimento, na seara administrativa, de parte da verba indenizatória devida não 
importa em quitação quanto à integralidade da indenização, mas, tão somente, quanto ao valor efeti-
vamente recebido, razão pela qual não se reconhece carente de ação o autor para os efeitos de requerer 
a complementacão da indenização ante a sua discordância com os critérios indicados pela Apelante, 
sob pena se admitir verdadeira restrição de acesso à justiça.

É inquestionável a pressão psicológica pela qual passa o credor, que, sem outra alternativa, na 
maioria das vezes, se vê obrigado a receber o quanto lhe está sendo ofertado, sabedor, inclusive da 
dificuldade para receber o valor integral em juízo.

Quer-se dizer com isso que o autor tem sim o direito de acesso ao judiciário para ver decidida 
questão sobre a qual o inquieta, acerca da melhor interpretação da legislação vigente acerca da lesão 
sofrida e a sua extensão, para efeitos de legitimar a pretensão de ser indenizado no montante correto, 
não significando desinteresse processual o mero fato de que, ao receber o pagamento administrativo 
de parcela do que entendia devido, deu quitação integral.

Neste sentido, a perspectiva clássica ainda permanece atual, ou seja, interesse é utilidade. 
Consiste numa relação de complementaridade entre a pessoa e o bem, tendo aquela necessidade deste 
para a satisfação de uma necessidade da pessoa (Carnelutti).

Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente 
ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum — ou seja, quando 
for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional21

Frise-se que qualquer tipo de exigência que possa inviabilizar o acesso à Justiça, direta ou 
indiretamente, salvo as hipóteses excepcionais previstas originariamente na Constituição Federal, 
caracteriza violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

Desse modo, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de carência de ação.

21. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 300
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4 – MÉRITO. LESÕES DISTINTAS APONTADAS E QUANTIFICADAS INDIVIDU-
ALMENTE NO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES A CADA 
LESÃO E GRAU DE INCAPACIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMI-
NISTRATIVAMENTE, LIMITADO AO TETO LEGAL. MARCO INICIAL DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR 
DA CITAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

No mérito, defende a Apelante “ser impossível a graduação cumulativa de membros e seg-
mentos que compõem esses mesmos membros, ou seja, o valor apontado para o dano no membro já 
engloba a lesão suportada no joelho e no pé, tendo em vista que, obviamente, estes já fazem parte 
do membro.”

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado sentenciante impõe-se, “a necessidade 
de pagamento cumulado, consoante atestado no laudo pericial, por se tratarem de lesões distintas, 
ambas previstas na tabela indenizatória, que provocam alteração/limitação funcional diferente no 
segurado, razão pela qual, todas as indenizações são devidas, diante da especialidade de cada uma, 
limitada, obviamente, ao limite total indenizatório de R$13.500,00.”

Com efeito, colhe-se da prova pericial (folhas 141-149), que restou comprovada a existência 
da invalidez, enquadrando-a da seguinte forma: “mão direita, parcial e incompleto, de natureza 
moderada, quantificada em 50%, pé direito, parcial e incompleto, de natureza leve, quantificada em 
25%, joelho direito, parcial e incompleto, de natureza leve, quantificada em 25%” E “membro infe-
rior direito, parcial e incompleto, de graduação leve, quantificada em 25%”.

Desse modo, a conclusão do expert reforça a fundamentação posta na sentença de que são 
lesões distintas, causadoras de repercussões também distintas na parte Autora. A própria legis-
lação regente prevê indenizações independentes em situações que tais, garantindo à vítima  valores 
pertinentes e proporcionais à extensão de cada perda identificada.

O posicionamento adotado na sentença está em consonância com o entendimento já sedimen-
tado nessa Corte de Justiça. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. 
ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA 
DA AÇÃO SOERGUIDAS PELAS SEGURADORAS RÉS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA 
DE DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DAS PREAMBULARES VENTILADAS EM CON-
TESTAÇÃO. NO MÉRITO: EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A NATUREZA 
E O GRAU DAS LESÕES DO AUTOR. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. INDENI-
ZAÇÕES INDIVIDUALIZADAS, CONFORME GRADAÇÃO LEGAL. EVENTO OCORRIDO 
APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI Nº 6.194/74.  PAGAMENTO 
DA INDENIZAÇÃO QUE SE SUBMETE À TABELA DE GRADUAÇÃO PREVISTA NA LEGIS-
LAÇÃO DE REGÊNCIA – LEI 11.945/09. PERÍCIA QUE ATESTA INVALIDEZ PARCIAL IN-
COMPLETA EM PUNHO DIREITO, MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MÃO DIREITA. 
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA PARA COMPLEMENTAR A CONDEA-
ÇÃO, ACRESCENTANDO AS LESÕES AO MEMBRO SUPERIOR E MÃO SOFRIDAS PELO 
AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO STJ. 
JUROS DESDE A CITAÇÃO. SÚMULA 426, STJ. RECURSO DAS SEGURADORAS RÉS IMPRO-
VIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - Cumpre rechaçar as preliminares soerguidas pelas seguradoras/rés de ilegitimidade passiva e ca-
rência da ação, que não devem sequer ser enfrentadas, por nítida ausência de dialeticidade. Com efeito, 
as seguradoras ora apelantes reproduziram, ipsis litteris, as mesmas preambulares soerguidas em con-
testação, como se vê claramente à fl. 24, tratando-se de mera replicação dos argumentos já propalados 
(inclusive com as mesmas palavras), não guardando qualquer relação com a decisão do magistrado 
singular que as rejeitou, configurando comportamento processual que é rechaçado e repelido veemen-
temente pela jurisprudência pátria. Precedentes.
2 – No mérito: melhor sorte não assiste à irresignação veiculada pelas seguradoras/rés em seu recurso. 
No que tange ao termo inicial da correção monetária, nenhum reparo há de ser feito à sentença recorri-
da, pois é pacífica a jurisprudência do STJ reconhecendo o termo a quo como a data do evento danoso, 
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uma vez que objetiva recompor o valor da moeda. Assim também sucede com os juros de mora, não 
merecendo censura a sentença, pois consoante Súmula 426, do STJ, os juros de mora, na indenização 
do seguro DPVAT, fluem a partir da citação,
3 –  Lado outro, a apelação manejada pelo autor merece provimento, ainda que parcial, por não ter o 
Juízo de piso considerado cada lesão individualmente, em consonância com a classificação e gradação 
previstas na lei de regência do DPVAT. A prova pericial, com os devidos esclarecimentos (fls. 138/143) 
concluiu que o autor/apelante possui (fl. 142) lesão no punho direito (parcial e incompleta) graduada 
em 50%, além de lesão na mão direita (parcial e incompleta) e membro superior direito (parcial 
e incompleto) graduados em 25%. O Juízo a quo, todavia, somente considerou no édito condenatório 
a lesão no punho direito.
3.1 – Dessa forma, o cálculo no caso vertente é o seguinte: o capital segurado, conforme tabela anexa 
contida na Lei 11.945/09, para perda funcional de um dos membros superiores e de uma das mãos é 
de 70% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos 
e cinquenta reais). Como o percentual de gravidade da lesão atestado por perícia judicial fora de 
25% (vinte e cinco por cento), temos o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois e 
cinquenta centavos), sendo este o resultado da aplicação do percentual de 25% (setenta e cinco por 
cento) sobre o capital segurado de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), na esteira 
da súmula 474 do STJ.
3.2 – Considerando que as seguradoras acionadas já efetuaram o pagamento de R$ 1.687,50 (mil, 
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título administrativo pela lesão ao punho 
direito, forçoso reconhecer que cabe ao autor o valor remanescente de R$ 2.362,50 (dois mil, tre-
zentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), pelas lesões ao membro superior direito e mão 
direita, com os mesmos índices de atualização fixados na origem e ratificados nesta instância ad 
quem, conforme alhures explanado.
5 – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DAS SE-
GURADORAS/RÉS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0521483-60.2013.8.05.0001, Relator(a): Ilona Márcia Reis, 
Quinta Câmara Cível, Publicado em: 14/03/2018 )” (todos os grifos foram aditados).

Destarte, observadas cumulativamente perdas parciais incompletas e diversas, tem-se, por 
conseguinte, que a sentença calculou corretamente o valor da indenização devida ao Apelado, como 
também acertadamente limitou o total a ser recebido e determinou o abatimento do montante honrado 
por pagamento administrativo.  

No que se refere  à aplicação dos juros legais e da correção monetária, melhor sorte não so-
corre a parte Apelante.

Ressalte-se que ambos os temas estão pacificados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 
De relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, a súmula 580 do STJ deixa patente 
que o termo inicial se dá a partir do evento danoso. Os juros, por sua vez, estão definidos pelo enun-
ciado n. 426 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZA-
ÇÃO MONETÁRIA. TERMO ‘A QUO’. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. 
Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 
6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face 
da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da exis-
tência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação expressa do STF, ao ana-
lisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação 
da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/
DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações 
por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação 
dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso 
concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso. (REsp 
1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2015, DJe 02/06/2015)”
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Súmula 580 – STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 
prevista no parágrafo 7, artigo 5º da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do 
evento danoso”
Enunciado 426: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

5 – CONCLUSÃO.
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo do 
1º grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com espeque no artigo 85, parágrafo 11, do CPC, majoro a condenação do Apelante em hono-
rários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação.

*****

(TJBA – Apelação Cível nº 0000705-42.2013.8.05.0126. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Licia de Castro L.Carvalho, Julgado em 19/03/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE IN-
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PE-
DIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. 
PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÕES DE EXE-
CUÇÃO FISCAL IMPOSTO SOBRE IMÓVEL   PERTENCENTE A TERCEI-
RO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA DOS PRESSUPOS-
TOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. REPETIÇÃO 
DE INDÉBITO. PRETENSÃO INACOLHÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO 
PAGAMENTO DO IMPOSTO. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂN-
CIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO   IMPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-

42.2013.8.05.0126, de ITAPETINGA, sendo apelante JUSCELINO OLIMPIO GOMES e apela-
do, MUNICÍPIO DE ITAPETINGA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO
Trata-se de “Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e 

Materiais com pedido de antecipação de tutela” proposta por JUSCELINO OLIMPIO GOMES em 
face de  MUNICÍPIO DE ITAPETINGA visando retificação de seu cadastro de contribuinte relati-
vamente a imóvel de propriedade de terceiro; repetição de indébito de cobranças de IPTU’s efetivadas 
por meio de ações de execuções fiscais e indenização por danos morais alegando, em apertada síntese, 
sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo das três ações de execuções fiscais contra si ajuizadas 
visando  cobrança de IPTU’s sobre imóvel de propriedade de terceiro a justificar pedidos de retifica-
ção do cadastro de contribuintes e repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. Afirma, 
também, ocorrência de erro das serventias consignando seu nome na capa dos autos de uma quarta 
ação de execução fiscal e existência de danos de natureza moral na medida em que tais cobranças in-
viabilizaram prosseguimento do seu processo de divórcio. Requer a procedência da ação a compelir o 
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Município de ltapetinga a retificar  seu cadastro de contribuinte fazendo constar como sujeito passivo 
do IPTU sobre o imóvel em comento o real proprietário do imóvel condenando-o, ainda, a repetição 
do indébito daquilo que se cobrou em Juízo, R$ 2.842,26 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais 
e vinte e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais).

A peça de fls. 71 revela deferimento de pedido de assistência judiciária gratuita.
O Município demandado apresentou contestação, fls. 77/85, refutando alegações da parte au-

tora pugnando, na oportunidade, por improcedência da ação.
O pedido de antecipação de tutela restou prejudicado ante o cancelamento dos débitos por 

parte demandada. Fl. 93
Réplica ás fls. 96/104.
Sobreveio a sentença, fls. 123/127, julgando improcedente a ação declarando a extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015 con-
denando o demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade  enquanto beneficiário 
da assistência judiciária gratuita.

JUSCELINO OLIMPIO GOMES, beneficiário da assistência judiciária gratuita, interpõe 
recurso de apelação, fls. 135/145, independendo de preparo, visando  reforma da sentença a julgar 
procedente a ação. Discorda da sentença guerreada alegando, em síntese, presença dos pressupos-
tos configuradores do dano indenizável, evidenciado no ajuizamento desmotivado de quatro ações 
de execuções fiscais contra si movidas referentes a imposto sobre imóvel pertencente a terceiros 
impedindo o andamento do seu processo de divórcio gerando sofrimento moral a justificar o acolhi-
mento de seu pedido de indenização. Ademais, consoante art. 165, II, do Código Tributário Nacio-
nal é cabível a repetição de indébito referente a valor cobrado indevidamente por erro na edificação 
do sujeito passivo.  

Município apelado responde pugnando por improvimento do recurso.  Fls. 149/153.

VOTO
A presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso impõe seu conhecimento.
Não assiste razão ao recorrente.
A indenização por dano moral visa ressarcir a tristeza, a dor e constrangimentos causados 

pelas lesões e privação do prazer na realização de atividades cotidianas da pessoa que sofreu o dano. 
Nem todo aborrecimento, dissabor, insegurança, desgaste emocional, induz responsabilidade civil 
por danos morais, sendo necessário à sua configuração a caracterização de dor, vexame, sofrimento 
ou humilhação que fuja a normalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, não 
evidenciado nos autos. Para sua fixação é necessária a presença de três requisitos, quais sejam, ilici-
tude da conduta, dano, e nexo de causalidade entre estes. Dano moral, conforme o conceitua S.J. de 
Assis Neto é a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação 
do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito. (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, 
Editora Bestbook, 1ª edição, segunda tiragem, 1.998).

No caso sub examine o demandante não logrou êxito em comprovar seu direito à indenização 
pleiteada, inobservando o quanto estabelecido no art. 373, I, do NCPC.  

Conforme observado  na sentença guerreada (fls.123/127),

“A pretensão do autor tem por fundamento um equívoco no cadastro de contribuintes municipal, re-
lativamente à propriedade de um imóvel que já não mais lhe pertencia.
Por força do erro da municipalidade, foram emitidas certidões de dívida ativa que acabaram por 
gerar três ações de execução fiscal.
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Segundo o autor, tal situação causou-lhe um dano de natureza moral, na medida em que foi impedido 
de realizar seu divórcio junto ao Cartório de Registro Civil.
Reporta, ainda, a uma quarta ação de execução fiscal em que não seria parte, constando, todavia, o 
seu nome na capa dos autos.
Nesse contexto, formulou o requerente, os seguintes pedidos condenatórios em face do Município de 
Itapetinga: 1) obrigação de fazer consistente na retificação do seu cadastro de contribuinte, fazendo 
constar como sujeito passivo do IPTU o proprietário do imóvel desde o ano de 1997; 2) obrigação de re-
petição do indébito quanto às cobranças judiciais; 3) obrigação de pagar indenização por danos morais.
Quanto ao primeiro pedido, resta prejudicado em face da retificação já levada a efeito pelo réu, 
conforme documento de fls. 86, dando ensejo, inclusive, ao cancelamento da certidão da dívida ativa 
- CDA, com efeitos diretos na extinção das ações de execução fiscal.
No que diz respeito ao pedido de repetição do indébito também não colhe razão ao autor.
Primeiramente porque não comprovou o requerente haver pago o tributo e, em segundo plano, em 
face do cancelamento da CDA e requerimento de extinção das execuções fiscais, sem qualquer reflexo 
econômico para o autor. Assim, não há falar em repetição daquilo que não se pagou.
No que tange ao processo nº 001355-46.2000.805.0126, o próprio autor narra que o equívoco se deu 
na autuação do feito, na medida em que não consta seu nome como parte nas petições e documentos 
juntados. É o que se vê dos documentos de fls. 52/70. Ao que tudo indica, trata-se de erro da serventia 
judicial ao realizar o cadastramento/autuação do feito, não havendo conduta do réu a ensejar qual-
quer reparação civil.
Por fim, também não vislumbro a presença de dano de natureza moral, decorrente da conduta do réu. 
É que, muito embora o autor tenha narrado que teve o seu divórcio obstado pelo Cartório em face da 
existência das execuções fiscal, não fez qualquer prova nesse sentido.
Aqui o dano não é presumido, cabendo ao autor comprovar os fatos que teriam ensejado o dano ex-
trapatrimonial, vale dizer, o impedimento da realização do divórcio pela existência das ações de exe-
cução fiscal. Não há nos autos qualquer certidão ou outra prova que o valha, a respeito do apontado 
fato, deixando o autor, inclusive, de produzir prova testemunhal nesse sentido.
Nos termos do artigo 944, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. A contrario 
sensu, sem dano, não há indenização”.

Por tais razões  nega-se provimento ao recurso.

*****

(TJBA – Apelação Cível nº 0000681-47.2010.8.05.0052. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. 
Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INUNDAÇÃO DE PLANTA-
ÇÕES RIBEIRINHAS. CHESF. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁ-
RIA. TERMO A QUO. LAUDO PERICIAL. BIS IN IDEM AFASTADO. LITIS-
CONSÓRCIO ATIVO. DESMEMBRAMENTO NECESSÁRIO. PRINCIPIO 
DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECUR-
SO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em conversão dos valores obtidos no laudo pericial em moeda 
corrente da época do evento danoso, uma vez que tais valores já refletem o valor de 
mercado das culturas agrícolas indenizadas no momento de sua elaboração e, portanto, 
a retroação até o momento do dano, acarretaria dupla incidência, caracterizando bis in 
idem e, implicando, portanto, enriquecimento ilícito dos apelantes.
2. Conquanto deferida a produção de prova documental, trazida aos autos pelo autor, 
constitui comportamento contraditório a não apreciação da prova e do pedido de des-
membramento pelo apelante. Ademais, é preciso considerar que faz-se necessária a 
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instrução probatória extensa, com a realização de perícia técnica individualizada, o 
que não ocorreu nos autos em relação ao requerente/litisconsorte, obstaculizando o seu 
direito à indenização, deferida aos demais litisconsortes.
3. Ademais, a própria natureza da ação indica o desmembramento como a decisão mais 
acertada, de modo a afastar possíveis riscos à celeridade na solução do litígio, sem pre-
juízo aos demais litisconsortes, objetivando, ainda, o respeito aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000681-47.2010.8.05.0052, em 

que figuram como apelante AGRÍCIO DA SILVA BRAGA e outros e como apelado Companhia 
Hidro Elétrica de São Francisco - Chesf.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do 
relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por AGRÍCIO DA SILVA BRAGA e outros em face de 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, com o objetivo de reformar a sentença de 
fls. 518/525, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova/Ba, que julgou parcial-
mente procedentes os pedidos contidos na Ação de Indenização, condenando ré a pagar aos autores as 
quantias devidas, acrescidas de correção monetária e demais encargos legais, bem como custas pro-
cessuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Julgou, 
ainda, improcedente o pedido com relação ao autor Alberto José de Brito, tendo em vista não ter este 
provado ser possuidor de qualquer área ribeirinha.

Inconformados, os autores apelaram às fls. 544/554 aduzindo que a sentença, ao condenar 
a requerida, fixou, equivocadamente, a data do Laudo Pericial como data inicial para incidência de 
correção monetária, causando demasiado prejuízo. Sustentam que a correção monetária, em caso 
de danos materiais, corre desde a data do evento danoso. Argumenta, ainda, que durante a fase do 
saneamento, foi verificado pelo Juiz a quo que o autor Alberto José de Brito não tinha comprovado a 
propriedade da área em questão, bem como não havia sido periciada a área, determinando, assim, a 
juntada de comprovação de propriedade do requerente. Afirma que, requerido o desmembramento do 
processo em face do referido autor, manteve-se silente o Juiz e, após, prolatada sentença, contrária à 
decisão interlocutória, julgou improcedente o pedido do apelante citado. Pelo provimento do recurso 
interposto para que seja reformada a sentença, desmembrando-se o processo em relação ao autor Al-
berto José de Brito e ordenando o regular processamento da ação neste ponto, alterando-se o termo 
inicial da correção monetária em relação aos demais autores/apelantes.

Contrarrazões de fls. 557/560, refutando os argumentos do apelo interposto. Pelo improvi-
mento do apelo.

VOTO
Como visto, trata-se de Apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença de fls. 518/525, 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Casa Nova/Ba, que julgou parcialmente procedentes 
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte ré a pagar aos autores as quantias devidas, acrescidas de 
correção monetária e demais encargos legais, bem como custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Julgou, ainda, improcedente o pedido com relação 
ao autor Alberto José de Brito, tendo em vista não ter este provado ser possuidor de qualquer área ribeirinha.

Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo face à gratuidade deferida à fl. 114. Presentes 
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os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia acerca do termo inicial estipulado na sentença para incidência de 

correção monetária sobre os valores devidos aos apelantes, bem como acerca da comprovação da pro-
priedade da área ribeirinha e o desmembramento do processo em face do autor Alberto José de Brito.

Correta a sentença ao estipular a elaboração do Laudo Pericial como termo inicial para inci-
dência de correção monetária.

Cumpre ressaltar que a correção monetária traduz-se numa mera recomposição do poder aqui-
sitivo da moeda, de forma a manter o seu valor real, protegendo o credor das perdas inflacionárias, 
não se constituindo, portanto, em acréscimo patrimonial.

Assim, não há que se falar em conversão dos valores obtidos no laudo pericial em moeda 
corrente da época do evento danoso, como quer a parte autora, uma vez que tais valores já refletem 
o valor de mercado das culturas agrícolas indenizadas, no momento de sua elaboração e, portanto, 
a retroação até o momento do dano, acarretaria dupla incidência naquele período, caracterizando um 
bis in idem e, implicando, portanto, enriquecimento ilícito dos apelantes.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚ-
MULA 211/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DO 
LAUDO PERICIAL COMO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA 
PARA AFASTAR BIS IN IDEM. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. 
OFENSA A COISA JULGADA AFASTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. (STJ - AgRg no REsp 1423382/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016).
Apelação Cível. Ação de Indenização decorrente de ilícito extracontratual. Inundação de plantações ri-
beirinhas em razão do aumento do espelho d’água do Lago de Sobradinho por ato da CHESF.  Assim, 
com base no princípio da justa indenização, tem-se que o valor da condenação apurado pelo assistente 
técnico corresponde ao retrato da realidade do mercado na ocasião da elaboração do laudo. E, consideran-
do que a correção monetária visa recompor os montantes perdidos com a inflação ocorrida no período, de 
modo a manter o poder aquisitivo do débito, o seu termo a quo é, na hipótese, a data aposta no laudo pe-
ricial (10/05/2013), pois a quantia nele encontrada reflete o valor de mercado das plantações indenizadas 
contemporâneo ao momento da realização do laudo pericial. Logo, a conversão da condenação fixada em 
Real para moeda da época do dano – Cruzeiro – conjugada com a atualização do valor de face da moeda 
desde o ajuizamento da ação implica em bis in idem da correção monetária. Quanto aos juros de mora, 
acertada é a sentença, ao fixar os juros de mora a partir da data do evento danoso, tendo em vista que a 
indenização pleiteada decorre de ilícito extracontratual, o que atrai a incidência da Súmula 54 do STJ. 
Sentença reformada para afastar a conversão do valor da condenação – fixado em Real – para a moeda 
vigente à época do dano  - Cruzeiro – e, assim, determinar que a incidência de correção monetária sobre 
a indenização arbitrada na sentença se dê a partir de 10/05/2013. Apelação provida. (TJBA – Apelação 
nº 0000521-22.2010.8.05.0052, Relator: Des. JOSE CICERO LANDIN NETO, j. em 04/07/2017).

No que se refere, entretanto, ao desmembramento do processo em face do requerente Alberto 
José de Brito, entendo que merece reforma a sentença.

Da detida análise dos autos, verifica-se que, nos termos de audiência de fl. 472, o Juiz a quo de-
feriu prazo para juntada de documentação com relação à prova da posse ou propriedade da área rural 
pertencente ao autor Alberto José de Brito. Realizada a juntada dos referidos documentos e requerido 
o desmembramento do processo em face deste requerente, em nome da economia processual, que-
dou-se inerte o Magistrado, prolatando sentença às fls. 518/525 sem apreciação da prova documental 
anexada, julgando improcedente o pedido em relação ao referido autor, tendo em vista não ter este 
provado ser possuidor de qualquer área ribeirinha.

Neste caso, conquanto deferida a produção de prova documental, trazida aos autos pelo autor, 
constitui comportamento contraditório a não apreciação do pedido de desmembramento pelo apelan-
te. Ademais, é preciso considerar que faz-se necessária a instrução probatória extensa, com a reali-
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zação de perícia técnica individualizada, o que não ocorreu nos autos em relação a este requerente, 
obstaculizando o seu direito à indenização, deferida aos demais litisconsortes.

Nos termos do art. 113 do CPC/15:

“duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;
II – entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;
III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
§1º – O Juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase 
de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida 
solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença.”

Assim, a própria natureza da ação, que objetiva a reparação de danos materiais das partes, 
derivados de acidente ambiental, indica o desmembramento como a decisão mais acertada, de modo 
a afastar possíveis riscos à celeridade na solução do litígio, sem prejuízo aos demais litisconsortes, 
objetivando, ainda, o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, a ju-
risprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁ-
RIO. DESMEMBRAMENTO NECESSÁRIO. – ÓBICE AO ANDAMENTO CÉLERE DA AÇÃO. NE-
CESSIDADE DE PRESERVAR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMA-
DA. – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. A divisão 
do pólo ativo multitudinário da demanda é medida que se impõe, para que se observe o andamento célere 
da ação, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório. Fica prejudicada a análise de agravo 
interno, ante o julgamento do agravo de instrumento. Agravo provido. (TJBA - Agravo de Instrumento nº 
0301491-37.2012.8.05.0000, Relatora: Desa. TELMA LAURA SILVA BRITTO, DPJ de 16/11/2012).

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para 
reformar a sentença recorrida em relação ao autor Alberto José de Brito, deferindo-se o pedido de des-
membramento do processo em relação ao mesmo, autorizando-se de pronto a extração de cópias das 
peças necessárias para o cumprimento deste voto. Em seus demais termos e em relação aos demais 
apelantes, mantém-se íntegra a sentença.

*****

(TJBA – Apelação Cível nº 0515963-51.2015.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. 
Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. ILE-
GITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO POR 
SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE 
LIAME DE JUSTA CAUSA. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. DANO CON-
FIGURADO. DIVULGAÇÃO NA MÍDIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. 
RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO. DEVER DE RETRATAÇÃO. IN-
DENIZAÇÕES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTI-
DA. RECURSO IMPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade processual pois o CPC faculta às partes, a qual-
quer tempo, a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos 
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ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos 
autos, tendo sido devidamente intimada a parte contrária para manifestação acerca da 
documentação apresentada com a réplica, pelo que não se verifica a nulidade proces-
sual invocada.
Afasta-se  a preliminar de ilegitimidade passiva do 2º acionado/apelante, pois a Súmu-
la 221 do STJ dispõe que “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 
decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprie-
tário do veículo de divulgação.” Assim, é legitimado a figurar no pólo passivo da 
ação o empresário/jornalista cujo pseudônimo dá nome ao blog de notícias, estando 
intrinsecamente ligada a credibilidade do noticiário eletrônico à sua imagem e fama 
no cenário baiano.
O direito de representação integra o direito constitucional de petição, descrito no ar-
tigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da CF, no entanto, o seu exercício se limita pela 
observância aos direitos e garantias fundamentais dos demais cidadãos, sendo vedado 
o manifesto excesso ou inequívoco animus de desmoralizar.
Configura dano moral indenizável a representação feita pela Aspra Bahia em face do 
Corregedor Chefe da Polícia Militar acerca de suposto ato de improbidade adminis-
trativa, quando não se evidencia qualquer liame de justa causa para o oferecimento da 
peça, conduta que ainda se agravou pela divulgação da notícia através de um famoso 
site de notícias. Proporcionalidade e razoabilidade do dano fixado em R$ 40.000,00.
Também resta acertada a sentença ao condenar o jornalista/empresário que dá nome 
ao site, pela propagação da notícia, ao pagamento de indenização por dano moral e à 
retratação da matéria, pois o exercício do direito de liberdade de imprensa se contra-
põe à responsabilização pelo excesso, que no caso concreto se configura ante a falta de 
apuração da realidade dos fatos noticiados, pelo que mostra-se adequada a indenização 
fixada em R$ 20.000,00. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0515963-51.2015.8.05.0001, em que 

figuram como apelantes Aspra Bahia e José Eduardo Figueiredo Alves e como apelado Marconi 
Calmon do Nascimento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS 
OS APELOS, nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Aspra Bahia e José Eduardo Figueiredo Alves 

em face de Marconi Calmon do Nascimento com o objetivo de reformar a sentença de fls. 140/155 dos 
autos eletrônicos, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Salvador, que julgou procedente o pedido 
autoral, condenando os réus ao pagamento de indenização por dano moral arbitrada em R$ 40.000,00 
em relação à 1ª ré e R$ 20.000,00 em relação ao 2º acionado, mais ônus de sucumbência. Determinou, 
por fim, a divulgação, pelo 2º acionado, de retratação da matéria, com mesmo espaço, tamanho de 
fonte e formatação da matéria original.

Adoto o relatório da sentença recorrida acrescentando que, irresignado, José Eduardo Figuei-
redo Alves apelou às fls. 192/202,  defendendo a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, uma 
vez que é apresentador de programa da Rede Record de Televisão, e não possui qualquer conhecimen-
to ou ingerência sobre o site de notícias “Bocão News”, nem contribuiu dolosa ou culposamente para 
o ilícito narrado nos autos. Alternativamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos 
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morais, impugnando ainda a obrigação de fazer referente à retratação da notícia jornalística narrada 
na inicial. Pagamento das custas à fl. 204.

Às fls. 221/233 a Aspra Bahia apelou, alegando que o autor não colacionou documentação 
essencial à data do ajuizamento, o fazendo após a contestação, o que prejudicou o exercício do di-
reito de defesa, requerendo, pois, o desentranhamento da documentação. No mérito, defendeu que a 
representação foi praticamente sigilosa, realizada de forma respeitosa e comedida, que não há provas 
nos autos de que houve o encaminhamento da informação a site sensasionalista. Discorreu que o 
próprio apelado, enquanto Corregedor Geral, promoveu diversas investigações em face de policiais, 
que também foram arquivadas, sem o reconhecimento do dever de indenizar. Sustentou que o mero 
dissabor não gera direito a indenização, que não restou caracterizado o dano à imagem, pois, após a 
aposentação, o apelante passou de Corregedor da PMBA a Corregedor Geral da Secretaria de Segu-
rança Pública. Aduziu a ausência dos elementos necessários à responsabilização civil e requereu o 
provimento do recurso, no sentido de anular-se o processo, oportunizando ao apelante a apresentação 
do rol de testemunhas, além do desentranhamento da documentação apresentada após a contestação, 
ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado para R$ 20.000,00. Preparo recursal à fl. 235.

Contrarrazões às fls. 238/258, pugnando pelo não provimento dos recursos.

VOTO
Como visto, cuida-se de Apelações interpostas com o objetivo de reformar a sentença de fls. 

140/155 dos autos eletrônicos, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Salvador, que julgou proce-
dente o pedido autoral condenando os réus ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada 
no valor de R$ 40.000,00 em relação à 1ª ré e R$ 20.000,00 em relação ao 2º acionado. Determinou 
ainda a divulgação, pelo 2º acionado, de retratação da matéria, com mesmo espaço, tamanho de fonte 
e formatação da matéria original.

Prefacialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pelos apelantes, por serem preju-
diciais ao exame do mérito.

Não merece prosperar a preliminar de nulidade processual, em decorrência da juntada de do-
cumentação em sede de réplica, posto que o Código de Processo Civil, em seu artigo 435, faculta às 
partes, a qualquer tempo, a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos 
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, 
tratando-se de documentos acostados para fazer contraprova às alegações encetadas na contestação 
acerca da ilegitimidade passiva da 1ª acionada, tem-se a legalidade da juntada, mormente porque foi 
observado o quanto disposto no artigo 437 acerca da intimação da parte adversa para manifestação 
sobre os documentos. Transcreve-se:

Art. 437.  O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor ma-
nifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.
§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu 
respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas 
indicadas no art. 436.

Outrossim, consoante a firme jurisprudência do STJ, a decretação de  nulidade  de  atos pro-
cessuais depende da necessidade de efetiva demonstração  de  prejuízo  da parte interessada, por 
prevalência do princípio  pas  de  nulitte  sans  grief, o que não se verificou no caso concreto. Nessa 
mesma direção, cito os Precedentes daquela Corte: EREsp 1.121.718/SP,  Rel.  Ministro  Arnaldo Es-
teves Lima, Corte Especial, DJe  de  01/08/2012; AgRg no REsp 1.431.148/PR, Rel. Ministro Herman 
Benjamin,   Segunda   Turma,   DJe  de  06/04/2015;  AgRg  no  AREsp 330.656/SP,  Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de  30/10/2013;  AgRg  no  AREsp  229.979/MT,  Rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13/03/2013.
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Do mesmo modo, resta acertada a sentença ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do 
2º acionado/apelante, pois encontra-se em consonância com a Súmula 221 do STJ, que dispõe: “São 
civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto 
o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.”

Nesse sentido, malgrado o apelante defenda que não possui qualquer relação com o site 
“Bocão News”, é fato notório no cenário baiano que esse é o seu nome artístico e que o referido site 
de notícias está intrinsecamente ligado à sua imagem, havendo no endereço eletrônico, inclusive, o 
link “Zé Eduardo entrevista”, pelo que não se pode dissociar o conteúdo da sua pessoa, enquanto 
proprietário do veículo de comunicação, ainda que não seja o autor direto da matéria jornalística 
informada nos autos, sendo inegável a sua responsabilidade civil, tanto no que tange à indenização 
por danos morais, como no que pertine à obrigação de fazer referente à retratação. Nessa mesma 
direção já decidiu o STJ:

DIREITO CIVIL. INTERNET. BLOGS. NATUREZA DA ATIVIDADE. INSERÇÃO DE MATÉ-
RIA OFENSIVA. RESPONSABILIDADE DE QUE MANTÉM E EDITA O BLOG. EXISTÊNCIA. 
ENUNCIADO Nº 221 DA SÚMULA/STJ. APLICABILIDADE.
1. A atividade desenvolvida em um blog pode assumir duas naturezas distintas: (i) provedoria de infor-
mação, no que tange às matérias e artigos disponibilizados no blog por aquele que o mantém e o edita;
e (ii) provedoria de conteúdo, em relação aos posts dos seguidores do blog.
2. Nos termos do enunciado nº 221 da Súmula/STJ, são civilmente responsáveis pela reparação de dano 
derivado de publicação pela imprensa, tanto o autor da matéria quanto o proprietário do respectivo 
veículo de divulgação.
3. O enunciado nº 221 da Súmula/STJ incide sobre todas as formas de imprensa, alcançado, assim, tam-
bém os serviços de provedoria de informação, cabendo àquele que mantém blog exercer o seu controle 
editorial, de modo a evitar a inserção no site de matérias ou artigos potencialmente danosos.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ. REsp 1381610/RS, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade processual e de 
ilegitimidade passiva do 2º apelante.

 No mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes.
Em relação à responsabilidade civil da 1ª apelante, a Aspra Bahia, colhe-se dos autos que esta 

Associação foi responsável por formular, perante o Ministério Público do Estado da Bahia, Represen-
tação em face do apelado (fls. 17/19), noticiando a suposta prática de ato de improbidade administrati-
va, consubstanciado na continuidade de exercício do cargo de Corregedor Chefe da Polícia Militar do 
Estado da Bahia, mesmo após ter completado 60 anos, idade de necessário desligamento do serviço. 
Dita representação culminou na instauração de Procedimento Investigativo Preparatório em 04/12/2014 
(Portaria nº 039/2014 – fl. 20), com promoção de arquivamento em 08/01/2015 (fls. 22/29).  

O direito de representação integra o direito constitucional de petição, descrito no artigo 5º, 
inciso XXXIV, alínea “a” que dispõe sobre “o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. O seu exercício, no entanto, se limita pela obser-
vância aos direitos e garantias fundamentais dos demais cidadãos, sendo vedado o manifesto excesso 
ou inequívoco animus de desmoralizar a pessoa a ser investigada em decorrência do exercício do 
direito de representação, in casu, exercido perante o Ministério Público.

No caso em apreço, o Magistrado singular concluiu pela ilicitude da conduta perpetrada pela 
Associação, ao representar em face do apelado, uma vez que os fatos narrados eram manifestamente 
legais, não havendo qualquer liame de justa causa para o oferecimento da peça. Inclusive, o apelado 
completou 60 anos na data de 23/10/2014, e a representação foi oferecida em 27/11/2014, apenas 34 
dias após o aniversário do apelado.

A Lei Estadual  7.990/2001, que prevê os trâmites para a transferência para a reserva remune-
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rada, dispõe sobre o procedimento, que deve ser perfectibilizado no prazo de 45 dias, assegurando a 
permanência do servidor em exercício, até a efetiva aposentação. Nesse sentido, feita a representação, 
com fulcro no artigo 173 do Estatuto dos Policiais Militares, não é crível imaginar que o apelante não 
se atentou para o quanto disposto no artigo imediatamente subsequente, o artigo 174, que discorre 
sobre a continuidade do exercício das funções até o desligamento, cujo prazo não poderá exceder a 
45 dias. É dizer, tendo sido agregado o servidor em 03/12/2014 (fl. 38), antes do interregno de 45 dias 
descrito na lei, é inconteste a ausência de justa causa à representação, lançada antes do esgotamento 
do prazo legal para o desligamento.

Assim, malgrado a linguagem utilizada na peça tenha sido polida e respeitosa, o fato imputado 
como conduta ímproba não possuía a mínima conotação de ilegalidade, pelo que tem-se por configurado 
o ânimo de provocar um dano ao apelado, correspondente à existência de um procedimento investigatório 
contra si, que supera o mero aborrecimento, como pretende fazer crer o 1º apelante, e adentra na seara do 
dano moral, ante o abalo da sua honra objetiva, isto é, da sua reputação perante o meio social em que vive.

Quanto ao valor do dano, fixado em R$ 40.000,00 em desfavor da 1ª apelante, verifica-se a 
sua proporcionalidade e razoabilidade, não havendo falar-se em minoração. Em situação análoga à 
presente, instado a manifestar-se sobre o montante arbitrado a título de danos morais, o STJ majorou 
a indenização decorrente de falsa imputação de conduta ilícita de R$ 8.000,00 para R$ 70.000,00, 
alegando a ocorrência de alto constrangimento a que foi submetido o sujeito em seu meio profissional, 
tendo sofrido representação em seu órgão de classe e respondido a inquérito policial, sem que nada 
tivesse feito. Ipsis literis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANO DE-
CORRENTE DE IMPUTAÇÃO FALSA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO. REPRESENTAÇÃO 
PERANTE O ÓRGÃO DE CLASSE E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. AGRAVO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordiná-
rias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a 
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.
2. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) na origem mostra-se irrisória 
diante dos danos experimentados pela autora por imputação falsa de crime de coação e denunciação ca-
luniosa, além do alto constrangimento a que foi submetida em seu meio profissional, tendo sofrido repre-
sentação em seu órgão de classe e respondido a inquérito policial sem que nada tivesse feito à agravada.
3. Agravo interno provido para fixar em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) o valor da indenização. (STJ 
- AgInt no AREsp 1204106/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Ademais, além da representação manejada, a apelante, através dos seus advogados devidamente 
constituídos, também foi responsável por divulgar a notícia do suposto ato de improbidade administrativa 
no meio eletrônico, através do site “Bocão News”, uma vez que a matéria jornalística de fl. 16, que anunciou 
publicamente a prática do suposto ato de improbidade administrativa pelo apelado, faz expressa menção 
aos nomes dos patronos e transcrevem trechos de falas atribuídas aos mesmos, que não são idênticas aos 
trechos da representação de fls. 17/19, pelo que não se pode sequer cogitar da responsabilidade da divulga-
ção a outra fonte que não seja os prepostos da 1ª apelante, que em sua peça de defesa não impugnou espe-
cificamente o conteúdo ou a veracidade da reportagem. Transcreve-se, pois, trecho da notícia:

O advogado Dinoemerson Tiago explica que a lei ainda determina que “a exclusão do serviço ativo e 
o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o policial militar decorre, entre 
outros motivos, da reforma, ou seja a aposentadoria do militar”. “Principalmente ele, enquanto corre-
gedor da PM, deveria seguir à risca a legislação vigente. Agindo de tal forma, vai contra os princípios 
da legalidade e moralidade, exigência imposta a todo servidor público, sob pena de incorrer em impro-
bidade administrativa”, explicou. (fl. 16)
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Do mesmo modo, também resta configurada a responsabilidade civil do 2º apelado, pela di-
vulgação da notícia em seu blog. Muito embora a liberdade de imprensa encontre amplo amparo no 
texto constitucional, aquele que divulga notícias responde pelo excesso, o que se verifica quando a 
divulgação de uma especulação é feita sem a mínima apuração de veracidade dos fatos, como ocorreu 
no caso concreto, em que a representação feita contra o apelado não possuía nenhum amparo legal. 
Assim, gera dano moral indenizável a propagação de uma notícia que atribui a outrem a suposta prá-
tica de ato de improbidade administrativa, sem a apuração da plausibilidade das alegações, pelo que 
mostra-se adequada a indenização, fixada em R$ 20.000,00. Ilustra-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. RESPONSABILIDADE PELO EXCESSO IMPUTADA A POSTERIORI. COLUNA 
DE FOFOCAS. ESPECULAÇÃO FALSA ACERCA DE PATERNIDADE DE PESSOA FAMOSA. 
OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 
DIMINUIÇÃO. ADEQUAÇÃO .
1. Conforme se extrai do voto da Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 4.815/DF, “o dever de res-
peito ao direito do outro conduz ao de responder nos casos em que, mesmo no exercício de direito 
legitimamente posto no sistema jurídico, se exorbite causando dano a terceiro. Quem informa e divulga 
informação responde por eventual excesso, apurado por critério que demonstre dano decorrente da 
circunstância de ter sido ultrapassada esfera garantida de direito do outro”.
2. A liberdade de imprensa - embora amplamente assegurada e com proibição de controle prévio - 
acarreta responsabilidade a posteriori pelo eventual excesso e não compreende a divulgação de espe-
culação falsa, cuja verossimilhança, no caso, sequer se procurou apurar.
4. Gera dano moral indenizável a publicação de notícia sabidamente falsa, amplamente divulgada, a 
qual expôs a vida íntima e particular dos envolvidos.
5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a revisão do valor fixado 
a título de condenação por danos morais quando este se mostrar ínfimo ou exagerado, ofendendo os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Hipótese em que o valor foi estabelecido na instân-
cia ordinária de forma desproporcional à gravidade dos fatos.
6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ - REsp 1582069/RJ, Rel. Ministro MAR-
CO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul-
gado em 16/02/2017, DJe 29/03/2017)

Por fim, mostra-se plausível a condenação do 2º apelante ao cumprimento da obrigação de fazer, 
consistente na publicação no mesmo veículo de comunicação, com mesmo espaço e fonte, de uma nota de 
retratação, por visar recuperar o abalo provocado à honra objetiva do apelado, possibilitando que os leitores 
do blog tenham acesso à notícia verídica, consistente na ausência de improbidade na conduta do recorrido.

Considerando, pois, todas as questões aqui lançadas e enfrentadas, nota-se que a sentença 
resta acertada em todos os seus termos, pelo que os recursos não merecem ser providos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sen-
tença recorrida por seus próprios fundamentos.




